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Vuosi puheenjohtajana 

Erkki Kannosta 

Kuvanveistäjä, Suomen Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja 

Kevään ensimmäinen yhteinen tapaamisemme tapahtui kevätkokouksen merkeissä Suomen 

Kulttuurirahaston ylläpitämässä Taidekoti Kirpilässä. Kokousasiat hoiti pankinjohtaja Kari 

Rahiala joviaaliin tyyliinsä. Kukitimme edellisen puheenjohtajan Veikko Löyttyniemen ja 

hänen Leena-vaimonsa. Kutsuimme Veikon Killan kunniajäseneksi monin kiitoksen sanoin. 

Kokouksen jälkeen saimme seurata monisataisen taidekokoelman kiinnostavaa esittelyä. 

Kuinka moni on edes tiennyt tästä hienosta kotimuseosta? 

Killan puheenjohtajan harteilla on perinteisesti ollut lisärahoituksen hankkiminen 

jäsenmaksuista kertyvän tulon lisäksi. Tässä asiassa Killan hallitus on tänäkin vuonna ollut 

puun ja kuoren välissä: korottaako jäsenmaksuja vai hankkiako tukirahaa muilla tavoin? 

Näyttää kuitenkin siltä, että vuosimitalin valukustannukset karkaavat vähitellen ohi 

maksetusta jäsenmaksusta. Näin mennään vielä nilkuttaen tämä ja ehkä ensi vuosi, mutta 

sitten onkin tehtävä jo uusia ratkaisuja. liman koko Killan jäsenistön apua ja tukea emme 

tällä systeemillä voi kovin pitkään jatkaa. Killan talous on toiminut parhaiten silloin, kun 

vuosimitalin aiheena ovat olleet suurmiehet, kansalliset merkkitapahtumat tai Kilta on 

muuten osallistunut lyötyjen mitalien tuottamiseen. Tällöin on voitu hyödyntää mitalin 

alkuperäisprototyyppiä eli reliefiä, valaa ja kaupata niitä. Siksi Killan talouden tasapaino, 

lyötyjen ja valettujen mitalien vuorottelu, onkin hallituksen päätettävä joka vuosi erikseen. 

Kuten mitaliharrastajat muistavat, Kilta perustettiin 1965 edesauttamaan valettujen 

mitalien tuotantoa Suomessa. Taiteilijajäsenistöön kuuluu nykyään seitsemisenkymmentä 

kuvanveistäjää. Tämä on se voimavara, jolla Suomi on pärjännyt kansainvälisillä areenoilla. 
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Killan toiminnan kannalta vuosi 2008 oli melko hiljainen, mutta 8.11. järjestettiin Lallukan 

historiallisessa juhlasalissa taiteilijajäsenille suunnattu seminaari. Tarkoituksena oli aktivoida 

kuvanveistäjiä tekemään mitaleita 2010 Tampereen FIDEMiä silmälläpitäen. Tuukka 

Talvion esitys mitalitaiteen historiasta ja kehitysvaiheista sekä Toivo Jaatisen puheenvuoro 

elämästä ja mitaleista koskettivat meitä kaikkia läsnäolijoita. Iltapäivän tunnit käytimme 

käsittelemällä työturvallisuutta (Veikko Karskela) silikoneja ja muottitekniikkaa (Kevran 

Kimmo Lappalainen) sekä patinointia ja valumuotteja (Raimo Jaatinen). Koimme, että tämän 

tyyppistä ammattipolitiikkaa on syytä jatkaa tulevinakin vuosina. Julkistimme tilaisuudessa 

myös seuraavan mitalitaiteen vuosikilpailun. Valetulla vuosimitalilla on tällä kertaa aihe: 

Itämeren puolesta. 

Vuoden 2009 ohjelmassa on myös kirjoituskilpailu Minun mitalini, jonka satoa 

näemme toivottavasti seuraavassa vuosikirjassa. Lisäksi olemme suunnitelleet nuorten 

mitalitaiteilijoiden kilpailun julistamista sekä suomalaisille että virolaisille alle 35-vuotiaille 

taiteilijoille. Näin voisimme edesauttaa myös Viroa saamaan oman osastonsa kansainväliselle 

FIDEM-foorumille. 

Syyskokouksessa valittiin FT Gunnel Sievers puheenjohtajaksi jatkamaan minun 

kolmivuotiskauteni kaksi viimeistä vuotta, eli luotsaamaan Kiltaa kohti Tampereen FIDEM

tapahtumaa. Gunnelin taidot ja kokemus kongressien järjestäjänä takaavat osaamisemme 

tason. Nyt vain nokka kohisten kohti tavoitteitamme - FIDEMin jälkeen on seuraava kurssin 

tarkistamisen aika. 



John Munsterhjelm - Berliinin kuvanveistokoulun kasvatti? 

Teppo Jokinen 

Kirjoittaja on FT jo toimii vapaana tutkijana Berliinissä 



John Munsterhjelm (1879-1925) kuului 1900-luvun alun kuvanveistäjien nuoreen sukupolveen. Sittemmin 

historiaan tunnetummiksi jääneistä ikätovereistaan Felix Nylundista, Emil Cedercreutzista, Yrjö Liipolasta 

ja Viktor Janssonista poiketen Munsterhjelm haki ammatillisen oppinsa Saksasta. 

Berliini taiteilijan opiskelukaupunkina ja vaikutteiden antajana muodostikin sen taustan, jota vasten 

Munsterhjelmin teoksia on peilattu ja arvotettu - usein oudoksuvassa ja väittelevässä sävyssä. Esi

merkiksi taidehistorian professori Onni Okkonen luonnehti Munsterhjelmin teosten jääneen melko 

vieraaksi suomalaiselle ympäristölle ja ajan hengelle. 1 Lisäksi Munsterhjelmin varhainen kuolema ja 

tuotannon laaja, mutta vakiintumaton kirjo mitaleista julkisivuveistoksiin vaikuttivat hänen teostensa 

vastaanottoon. Tässä artikkelissa keskityn selvittämään Munsterhjelmin Saksasta ja eritoten Berliinistä 

omaksumia taiteellisia vaikutteita ja pohtimaan hänen taiteensa "saksalaista luonnetta''. 

Kuvanveistäjänä Munsterhjelm on jäänyt historiankirjoituksessa lähes unohduksiin. Parhaiten hänet 

tunnetaan mitalitaiteilijana.2 Varhaisin yleiskatsaus Munsterhjelmista kuvanveistäjänä on Johannes 

Öhquistin vuonna 1912 ilmestyneessä Suomen taiteen historiassa.3 Kirjan tiedot pohjautuvat pääosin 

Munsterhjelmin kirjoittajalle lähettämään ansioluetteloon.4 Alexander Paischeffin taiteilijamatrikke

lin5 tiedot luovat perustan myöhemmille esityksille Munsterhjelmin taiteesta. Näitä ovat mm. Rolf 

Nummelinin ja Aimo Reitalan lyhyet yhteenvedot.6 John Munsterhjelmilta ei ole juurikaan säilynyt kir

jallista tai taiteellista jäämistöä. Poikkeuksen muodostaa taiteilijan omaelämänkerrallinen käsikirjoitus 

vuodelta 1924, jota aiempi tutkimus ei tunne.7 

Opintojen aloittaminen ja uran valinta 

Lapsuutensa kesät John vietti Tuuloksessa isänsä Hjalmar Munsterhjelmin omistamassa Toivoniemen 

kartanossa. Talvet Munsterhjelmit asuivat Helsingissä. Siellä John suoritti seitsemän luokkaa Nya 

svenska läroverketissä. Koulumenestys oli heikko eikä hänen onnistunut läpäistä ylioppilaskoetta.8 

Suurimpana syynä oppimisvaikeuksiin lienee ollut Johnin potema legastenia, jota ei tuolloin ymmär

retty ja osattu hoitaa. Lukihäiriöstä johtunut karsastus kouluaineita kohtaan kompensoitui käytännön

läheisillä ja taiteellisilla harrastuksilla.9 Munsterhjelm aloitti kaikesta huolimatta akateemiset opinnot 

Helsingin Polyteknillisessä opistossa koneinsinöörilinjalla syyskuussa 1900. 10 Samaan aikaan hän kävi 

vapaaehtoisena armeijan Uudenmaan suomalaisessa tarkk'ampujapataljoonassa, mutta kiinnostui yhä 

enemmän taiteesta ja alkoi harrastaa muovailua. Syksyllä 1901 Munsterhjelm osallistui Ateneumissa 

Taideteollisuus-keskuskoulussa kuvanveistäjä Johann Friedlin muovailuopetukseen.11 Opinnot Polytek

nillisessä opistossa eivät armeijan, uuden muovailuharrastuksen ja ilmeisen rauhattoman opiskelija

elämän vuoksi edenneet toivotulla tavalla. Rauhoittaakseen tilannetta isä Hjalmar näki parhaimmaksi 

lähettää poikansa syksyllä 1902 opiskelemaan Berliiniin. 

Hjalmar Munsterhjelmin affiniteetti saksalaiseen taiteeseen ja kulttuuriin selittänee osin Saksan va

litsemisen opintojen kohdemaaksi esimerkiksi Italian tai Ranskan sijasta. Saksassa Munchen olisi ollut 

taideopetuksen ja taide-elämän vilkkauden puolesta Berliiniä luonnollisempi kohde. Isä Hjalmarin tut

tavuus Berliinin taide-elämän huomattavimman vaikuttajan Anton von Wernerin (1843-1915) kans

sa vaikutti mahdollisesti opiskelupaikan valintaan. 12 Tärkeämpi käytännön syy kaupungin valintaan 

lienee ollut Hjalmar Munsterhjelmin läheisen suomalaisen taiteilijatoverin Woldemar Toppeliuksen 

(1858-1933) muutto Berliiniin syksyllä 1899. John majoittui Berliinissä Toppeliuksen Charlotten-
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burgissa Grolmannstra13e 48:sta vuokraamaan ateljeehuoneistoon. Toppelius asui itse puolisonsa Mar

gareta Toppelius-Kiseleffin kanssa Charlottenburgin linnan lähellä, samoin kuin ruotsalaissyntyinen 

kirjailija Adolf Paul (1863-1943).13 On syytä olettaa, että Toppelius ja Paul tunsivat hyvin toisensa, ja 

osin tämän tuttavuuden kautta Munsterhjelm puolestaan ystävystyi nopeasti Paulin perheen kanssa. 

Munsterhjelmin ensimmäisiin Berliinissä tekemiin teoksiin lukeutuvat niin Adolf Paulia kuin hänen 

puolisoaan Natalieta esittävät rintakuvat.14 

Taideopinnot Berliinissä 

Isänsä kehotuksesta Munsterhjelm aloitti taideopintonsa Berliinissä ottamalla ensin yksityisopetusta 

piirtämisessä, aluksi Adolf Schlabitzilta - jota oppilas piti hyvänä mutta vanhanaikaisena opettajana 

- ja vuoden 1903 alusta Wilhelm Muller-Schönefeldiltä.15 Keväällä 1903 hän pyrki ja pääsi opiskele

maan kuvanveistoa taideteollisuusmuseon kouluun (Die Unterrichtsanstallt des königlichen Kunstge

werbemuseums). Jo seuraavana keväänä Munsterhjelm jatkoi veisto-opintojaan Berliinin kuvataide

akatemian korkeakoulussa (Die Königliche akademische Hochschule fiir die bildenden Kiinste). Suomeen 

hän palasi keväällä 1906. 16 

Berliinin valtiollisen Taideteollisuusmuseon koulun tehtävänä oli antaa opetusta taidekäsityön ja -

teollisuuden tarpeisiin. Käytännön taitoja kehittävää päiväopetusta annettiin ammatti luokilla. Teoreet

tisempi iltaopetus täydensi tietoja mm. piirtämisessä, muovailussa ja anatomian tuntemuksessa.17 

Munsterhjelmin kouluaikana oppilaitos sijaitsi Martin Gropiuksen ja Heino Schmieden suunnittele

massa taideteollisuusmuseossa (nyk. Martin-Gropius-Bau) Prinz-Albrecht-Stral3e 7:ssä (nyk. Nieder

kirchnerstral3e). Koulun alkujaan arvostettu taiteellinen ja opetuksellinen taso oli laiminlyötyjen 

uudistusten vuoksi pahasti laskenut. Vasta Bruno Paulin johtajakaudella vuodesta 1906 alkaen oppi

laitoksen asema Saksan yhtenä johtavana taideteollisuuskouluna koheni. 

Myös Munsterhjelm ilmaisi myöhemmin tyytymättömyytensä koulun huonoon johtoon; hän piti myös 

tovereidensa koulutustasoa ja taiteellisia kykyjä heikkoina, vaikkakin opettajia sinänsä hyvinä.18 Vuo

den 1903 kesälukukaudella (huhtikuulta kesäkuun loppuun) Munsterhjelm kävi säännöllisesti kuvan

veistäjä Wilhelm Haverkampin (1864-1929) muovailuluokalla (figiirliches Modellering) yhdeksäntoista 

muun oppilaan kanssa ja osoitti siellä "hyvää ahkeruutta ja tyydyttävää edistystä''. Iltakoulussa hän 

osallistui "melko säännönmukaisesti sekä hyvää ahkeruutta ja tyydyttävää edistystä" osoittaen maa

lari Ernst Henselerin antamaan mallipiirustuksen opetukseen 37 muun opiskelijan kanssa. Seuraavalla 

talvilukukaudella (lokakuu 1903 - maaliskuu 1904) Munsterhjelm osallistui Henselerin tunneille vain 

satunnaisesti. Joulukuun alusta alkaen hän jätti käymättä myös Haverkampin muovailutunneilla.19 

Opintoihin laskettiin ammattiluokilla kuluvan kolme vuotta, ilta luokkien kurssien suorittamiseen vuosi. 

Kovin laajaa ja syvällistä taideopetusta Munsterhjelm ei siis koulussa ehtinyt tai malttanut hankkia. 

Munsterhjelmin mukaan hän hakeutui alun perin opiskelemaan Taideteollisuusmuseon kouluun, kos

ka se oli kuuluisa arkkitehtuuria painottavasta kuvanveisto-opetuksesta. Lisäksi arkkitehtuuriopinnot 

polyteknillisessä opistossa puolsivat rakennuskuvanveiston opintoja kyseisessä laitoksessa.2° Munster

hjelmin väittämään on suhtauduttava varauksella. Hän oli ilmeisesti aina ollut kiinnostunut arkkiteh

tuurista, vaikka sen omakohtaisesta opiskelemisesta ei ole näyttöä. Taideteollisuusmuseon koulussa 

annettu figuurimuovailun opetus, johon Munsterhjelm hetken aikaa osallistui, antoi ohjelman mukaan 
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valmiuksia ihmiskehon kuvaamiseen niin arkkitehtuurin koristamisessa kuin pienoisveistosten tekemi

sessä. Erityisen kuuluisa koulu ei tästä oppiaineesta kuitenkaan ollut. Vuodesta 1901 koulussa kuvan

veiston opettajana toiminut Haverkamp edusti berliiniläisen uusbarokin jälkimaininkeja ja hän oli tun

nettu luomistaan täysplastisista muistomerkeistä sekä mytologisista ja uskonnollisista reliefeistä, ei 

arkkitehtuuri- tai julkisivuveistoksista.21 Berliinin kiihkeä asuinrakentaminen ja uusien, rikkaasti muo

toiltujen julkisivujen valmistuminen nopeaan tahtiin erityisesti Charlottenburgissa muovasivat mah

dollisesti myöhemmin Munsterhjelmin mielikuvaa koulun merkityksestä tässä muutostapahtumassa. 

Vaatimattomaksi jääneitä rakennuskuvanveiston opintoja paikkasi käytännön kokemus. Munsterhjelm 

työskenteli vuoden 1903 lopulla berliiniläisessä stukatuuriverstaassa ja hankki työkokemusta julki

sivukoristeiden ja -veistoksien tekemisestä. Samana vuonna Munsterhjelm vieraili lyhyesti Pariisissa, 

mutta matkasta ja sen vaikutelmista hän ei missään yhteydessä kerro tarkemmin.22 

Keväällä 1904 Munsterhjelm aloitti veisto-opinnot Berliinin kuvataideakatemian korkeakoulun uudes

sa, vuonna 1902 valmistuneessa päärakennuksessa HardenbergerstraBe 33:ssa Charlottenburgissa. 

Vuonna 1875 perustettu korkeakoulu, jota kutsuttiin lyhyesti myös taideakatemiaksi, oli tarkalleen 

ottaen jo vuonna 1691 perustetun kuninkaallisen taideakatemian alaisuudessa toimiva kuvataiteen 

oppilaitos. Sen ensimmäisellä johtajalla Anton von Wernerillä oli varsin itsenäinen, akatemiasta ja sen 

johdosta riippumaton asema myös opetusohjelman ja -henkilökunnan valinnan suhteen.23 Kouluun 

hyväksytty opiskelija joutui aluksi suorittamaan pakolliset, noin vuoden kestäneet aineopinnot mm. 

anatomiassa ja perspektiiviopissa. Tämän jälkeen hän saattoi valita luokkaopetusta joko maalauksen 

tai kuvanveiston alalla. Osoittamansa ahkeruuden ja lahjakkuuden mukaan hänelle tarjottiin lopulta 

ateljeetilat kokopäiväiseen, omatoimiseen työskentelyyn vähintään kolmen vuoden ajaksi. Opintojen 

kokonaiskestoksi laskettiin noin viisi vuotta. Koulun opetusohjelma noudatti ajan konservatiivista vi

rallista kulttuuripolitiikkaa. Naispuolisille opiskelijoille koulun ovet avautuivat vasta vuonna 1919. 

Munsterhjelmin opiskeluaikana koulussa oli noin 25 opettajaa ja noin 220-240 kirjoilla olevaa opis

kelijaa, joista valtaosa (noin kolme neljäsosaa) oli syntyperältään preussilaisia, noin viidennes Saksan 

muista osista ja vain noin 5 D/o oli ulkomaalaisia.24 

Huhtikuulta elokuulle 1904 kestäneellä kesälukukaudella Munsterhjelm sai seitsemän muun opiskelijan 

kanssa opetusta kuvanveistäjä Gerhard Janenschin25 (1860-1933) muovailuluokalla. Päivittäin aamu

päivisin annettu opetus käsitti antiikin veistosten ja luonnonmotiivien kopiointia (" Modellieren nach 

der Antike und der Natur"). Seuraavana talvilukukautena 1904/05 Janensch arvosteli Munsterhjelmin 

lahjakkaaksi ja ahkeraksi oppilaaksi sekä tämän edistymisen hyväksi. Kesälukukautena 1905 opettaja 

piti oppilasta lahjakkaana, mutta liian rauhattomana - ehkä Hjalmar Munsterhjelmin kuolema saman 

vuoden huhtikuussa vaikutti osaltaan asiaan. Tämän jälkeen Munsterhjelm ei enää osallistunut Janen

schin opetukseen, mutta ilmoittautui oppilaaksi kuvanveistäjä Peter Breuerin26 (1856-1930) luokalle 

(elävän mallin muovailu päivittäin aamupäivisin) talvilukukaudeksi 1905/06 kahdeksan muun opiske

lijan kanssa. Breuer ei kirjannut arvioita Munsterhjelmin edistymisestä. Arkistomateriaalin perusteella 

Munsterhjelm ei yltänyt varsinaiseen ateljeeopetukseen. Hänen noin kaksi vuotta kestäneen opiskelunsa 

kuvataideakatemian korkeakoulussa voi katsoa päättyneen viimeistään keväällä 1906.27 Isän kuolema 

keväällä 1905 oli ilmeisen raskas isku Munsterhjelmille, ja sen mahdollisesti aiheuttamat taloudelliset 

ongelmat saattoivat myös vaikuttaa hänen Berliinin-oleskelunsa ennenaikaiseen päättymiseen: "Men 

nu stod också lifvets allvar för mig i he la sin outgrundlighet."28 
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Berliinin kuvanveistokoulu ja veistotaide vuosisadan vaihteessa 

I 

1 

Munsterhjelmin Saksassa saama opetus heijastaa Berliinin kuvanveistokoulun hajoamassa ollut

ta traditiota. Berliiniläisen kuvanveiston perustajana on nähty akatemian johtaja Johann Gottfried 

Schadow (1764-1850), jonka taiteelliset juuret olivat vielä rokokoossa, mutta joka etsi uusia ilmaisu

muotoja klassismin säännöistä. Hänen aikalaisistaan ja seuraajistaan huomattavimmat kuvanveis

täjät olivat klassisen ylevää vaihetta edustanut Christian Daniel Rauch (1777-1857) ja tämän op

pilas Fritz Schaper (1841-1919) sekä uusbarokin henkeen aistillista naturalismia, allegorisuutta ja 

eloisaa maalauksellis uutta esiin tuova Reinhold Begas (1831-1911 ). Gerhard Janensch ja Wilhelm 

Haverkamp on nähty Begasin viitoittaman uusbarokkisen suuntauksen jatkajina. Myös Peter Breuer 

oli Begasin oppilas, mutta hänen tyylinsä viittaa vuosisadan vaihteessa uusbarokin rinnalle nous

seeseen uusklassiseen suuntaukseen. Siihen vaikutti erityisesti mi.incheniläinen kuvanveistäjä Adolf 

von Hildebrand (1847-1921) ja hänen taideteoriansa. Jugend ja symbolismi pääkaupungin kuvan

veistotaiteessa erottuivat lähinnä harvalukuisina poikkeuksina. Ranskalainen August Rodin vaikutti 

Berliinin taidekentällä verrattain myöhään. Munsterhjelmin aikana Berliinin kuvanveistokoulu oli 

jo menettänyt aiemman homogeenisen luonteensa ja hegemonisen asemansa. Valtaosa kaupungin 

kuvanveistäjistä toteutti pienoisveistoksissaan maltillista naturalismia tai realismia. Vaurastunut 

porvaristo lisäsi tällaisen taiteen kysyntää. Julkinen taide toteutettiin keisarillisten toimeksiantojen 

ehdoilla, ja sitä hallitsivat edelleen monumentalismi ja muistomerkkikultti, jonka viimeinen huipen

tuma oli Siegesallee.29 

Vuonna 1901 valmistunut Siegesallee oli keisarin itsensä ideoima, lähes kilometrin pituinen puisto

katu. Sen varrelle pystyttivät ajan merkittävimmiksi katsotut kuvanveistäjät Reinhold Begasin johdolla 

32 teosryhmää valkoisesta marmorista Berliinin ja Preussin hallitsijoista ja merkkihenkilöistä. Keisarin 

halusi kuvakavalkadin avulla korostaa Preussin historian merkitystä yhtenäisen kansallisen Saksan syn

nyssä. Veistoksilla haluttiin myös mainostaa Berliiniä edustavana ja kauniina eurooppalaisena metro

polina. Siegesallee saikin suuren suosion ja kohosi Berliinin kuuluisimmaksi nähtävyydeksi. Toisinaan 

hengettömän uusbarokkisiksi muistomerkeiksi leimatut veistokset eivät kuitenkaan olleet tyylillisesti 

täysin yhtenäisiä. Mukana oli myös teoksia virallisesta taidesuunnasta erkaantumassa olleilta taiteili

joilta kuten Adolf Bri.ittiltä, August Krausilta ja Peter Breuerilta, mihin Munsterhjelm ilmeisesti juuri 

viittaa myöhemmin lehtihaastattelussa (ks. alla).30 

Berliinin taidekoulutus oli konservatiivista. Anton von Wernerin myötävaikutuksella impressionismi 

ja uudet suuntaukset kuten jugend julistettiin huonon maun ja taitamattomuuden tuotteiksi. Keisa

rin vastustuksesta huolimatta kansallisgallerian johtaja Hugo von Tschudi onnistui rikastuttamaan 

museon kansallista veistoskokoelmaa modernilla kotimaisella ja kansainvälisellä taiteella.3 1  Berliinin 

suurimman ja merkittävimmän taiteilijayhdistyksen, Berliner Kunstlervereinin - jonka johdossa toimi 

niin ikään Anton von Werner - ja Taideakatemian yhteiset mammuttimaiset myynti näyttelyt (Die grol3e 

Berliner Kunstausstel/ung) esittivät turvallisen perinteistä taidetta. Vuonna 1907 siellä oli esillä John 

Munsterhjelmilta harjoitelma Sokea ja Karin Andelinin marmorinen rintakuva.32 Woldemar Toppeliuk

sen teoksia oli näyttelyssä esillä useina kesinä. Hän oli ainut suomalainen, joka hyväksyttiin keisari

ajalla Berliinin taiteilijayhdistyksen jäseneksi.33 
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John Munsterhjelm, Adolf Paulin marmorinen rintakuva, 

n. 1904. Valtion taidemuseon kokoelmat.(VTM/KKA, kuva-arkisto). 

Berliini kohosi Saksan merkittäväksi taidekeskukseksi vasta 1900-luvun vaihteessa, kun kaupungin 

avantgardismia ja kansainvälisyyttä ajavat taiteilijat perustivat Berliinin Secession-yhdistyksen 1898. 

Berliner Secessionin järjestämät näyttelyt kuuluivat pian Saksan tärkeimpiin vuosittaisiin kulttuurita

pahtumiin, ja näyttelyissä esiteltiin aluksi erityisesti ranskalaisten impressionistien teoksia. Esillä oli 

toisinaan myös modernia ranskalaista ja belgialaista kuvanveistotaidetta. Secessionin rinnalla pääkau

pungin taide-elämässä vaikuttivat kuitenkin edelleen konservatiiviset voimat, eikä tradition ja moder

nin välinen konflikti ollut suinkaan yksiselitteinen.34 

John Munsterhjelmin varhaiset veistokset 

Munsterhjelmin ensimmäisten muotokuvien detaljintarkat. naturalistiset muodot viittaavat Berliinin 

uusbarokkisen muotokuvataiteen ja akatemian opetuksen antamiin esikuviin. Tietyissä teoksissa, ku

ten Natalie Paulin sekä Karin Andelinin rintakuvissa, on myös merkkejä ajan uusklassismin yleistä

vyydestä ja seesteisyydestä, ja ehkä suoranaisesti myös Janenschin klassisemman linjan veistoksista 

omaksutuista vaikutteista. Jo vuodesta 1904 lähtien Munsterhjelm asetti teoksiaan esille Suomessa. 

Kotimaassa eniten keskustelua herätti Jean Sibeliuksen rintakuva: Gustav Strengell, Edward Richter ja 

Ludvig Wennervirta valittivat näköisyyden puutetta, Adolf Paul puolestaan puolusti teosta Berliinistä 

käsin onnistuneena luonteenkuvauksena.35 

Kritiikissä ei tuolloin vielä kiinnitetty huomiota Munsterhjelmin taiteen kansalliseen luonteeseen. Ni

mimerkki Amatör tosin korosti jo keväällä 1907 Munsterhjelmin yhteyksiä Saksaan. Taiteilijan ulko

maanopintoja Berliinissä hän piti omaperäisenä valintana. Muotokuvien perusteellinen työstämistapa 

ja intiimi luonteenkuvaus viittasivat Saksaan, mutta kirjoittajan mielestä teokset eivät kuitenkaan 
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olleet tyypillisesti saksalaisia.36 Muutamaa viikkoa aiemmin oli samainen nimimerkki kuvaillut onnis

tuneeksi Munsterhjelmin suunnitelmaa vuorineuvos Axel Schaumanin ja hänen sukunsa hautamuisto

merkiksi, jota taiteilija oli lähdössä työstämään ja valamaan Berliiniin.37 

Vaasan hautausmaalla sijaitseva Schaumanin sukuhauta koostuu kuusi metriä leveästä kivisestä 

seinämästä ja poikittaisista matalista seinämistä kivisine penkkeineen ja maljakkoineen. Seinämän 

keskellä on porrastetulla kivijalustalla valesarkofagi, jonka takana on laskevaa aurinkoa esittävä tyyli

telty reliefi. Sarkofagiin nojaa pronssiin valettu sureva, uusbarokkimaisen tunteikkaasti ja yksityiskoh

taisesti kuvattu naishahmo pitkine hiuksineen ja osin paljaine olkapäineen. Surija on tuonut haudalle 

pyöreän kukkaseppeleen (ikuisen elämän symboli) ja "sirotellut" kivelle ruusuja (rakkauden ja myös 

elämän hetkellisyyden vertauskuvia). Samankaltaiset surun personifikaatioita esittävät naishahmot 

olivat 1800-luvun lopulta alkaen yleisiä Berliinin hautausmailla.38 Mielenkiintoinen yksittäinen kuva

aihe, joka on saattanut toimia virikkeenä Munsterhjelmille Schaumanin hauta patsaan suunnittelussa, 

on vuonna 1905 taiteilija Adolf von Menzelin muistoksi lyöty mitali. Albert Moritz Wolffin suun

nitteleman mitalin takasivulla on kuvattuna sarkofagin äärellä istuva, uurnaan nojaava sureva nai

nen. Munsterhjelm muistelee seikkaperäisesti tapaamistaan von Menzelin kanssa Anton von Wernerin 

luona ja osallistumistaan myöhemmin kunniavartioon keväällä 1905 menehtyneen Menzelin arkun 

äärellä. Voinee myös olettaa, että ajan merkittävimmäksi saksalaiseksi taiteilijaksi kohotetun henkilön 

muistomitalikin oli Munsterhjelmin hyvin tuntema.39 

Muutto Suomeen vuonna 1 91 1  

Loppuvuodesta 1909 John avioitui Frankfurt an der Oderissa syntyneen floristi (Maria Clara) Hedvig 

Schneiderin (1876-1943) kanssa. Keväällä 1911 Munsterhjelmit muuttivat Helsinkiin.40 John Muns

terhjelm liittyi vastaperustettuun Suomen Kuvanveistäjien liittoon, jonka toimintaan ja kokouksiin hän 

osallistui aktiivisesti hoitaen muutaman vuoden myös yhdistyksen tilintarkastajan ja varapuheenjoh

tajan virkaa.41 Kuvanveistäjille oli tuolloin tarjolla vain vähän työtilaisuuksia, ja niinpä Munsterhjelm 

suuntasi toimensa erityisesti julkisivuveistosten ja koristeiden sekä hautakivien suunnitteluun ko

hentaakseen toimeentuloaan. Näissä teoksissa hän hyödynsi menestyksekkäästi nk. tekokiveä (ruots. 

terrast tai konststen).42 Edullisen tekokiven käyttö julkisivukoristeissa ja veistoksissa oli Suomessa 

tuolloin vielä uutta. Tekokiven valmistuksen Munsterhjelm oli mitä ilmeisimmin oppinut Saksassa, 

jossa tekokivi (saks. Kunststein) yleistyi sementtipohjaisten uusien rakennusmateriaalien käyttöönoton 

myötä 1800-luvun puolivälin jälkeen. Luonnonkivi-imitaation kulta-aika esimerkiksi Berliinissä ajoit

tuu juuri vuosisadan alkuvuosikymmenelle.43 

Ensimmäisiin Munsterhjelmin tekokivestä tehtyihin taideteoksiin lukeutuu aiemmin mainittu, tekohiek

kakivestä (imiterad sandsten) veistetty (tai valettu) henkilöharjoitelma Sokea / 8/ind. Se oli esillä Suo

messa mm. Ateneumissa Suomen taiteilijain näyttelyssä 1906.44 Saadessaan mahdollisuuden teoksen 

esittämiseen Berliinin suuressa taidenäyttelyssä kesällä 1907 Munsterhjelm halusi kuitenkin tehdä työn 

uudelleen arvokkaammasta materiaalista eli valaa sen pronssiin.45 Tekokivi nähtiinkin kuvanveistäjien 

keskuudessa pitkälti toisarvoisena materiaalina. Vaikka tekokivi rantautuikin Suomeen erityisesti Saksas

ta - ja vaikka Munsterhjelmilla oli nähtävästi keskeinen osuus sen soveltamisessa Suomessa - ei Muns

terhjelmin taidetta käsittelevä lehtikirjoittelu näe tekokiveä saksalaisena ilmiönä eikä Munsterhjelmin 

taidetta tämän materiaalin kautta saksalaisvaikutteisena. Esimerkkejä Munsterhjelmin vähän tunnetuista 
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Albert Moritz Wolff, Adolf von Menzelin muistomitali (tokasivu), 

7905. Munzkabinett 5MB. (Valok. Reinhard Saczewski). 

John Munsterhjelm, muotokuvaharjoitelma 

Sokea / Blind, n. 7 904. (Öhquist 19 7  2). 



Vuonna 1 908 John Munsterhjelmin Berliinissä muovailema 

suihkulähdeveistos Saima eli Suomen järvet, nykyisin 

Tampereen kaupungin omistuksessa, sijoitettuna Vaha

Helmin puistoon Epilässä. (T. Jokinen 2008). 



tekokivisistä teoksista ovat entisen rakennushall ituksen talon al legoriset ju lkisivuveistokset Helsingissä 

Rauhankadul la/Meritul l inkadul la . Hän ol i kuitenkin keskeisin tekokiven soveltaja etenkin hautamuis

tomerkeissä ja koristeuurnissa sekä portaali- ja puutarhaveistoksissa ja julkisivuornamenteissa ennen 

ensimmäistä maailmansotaa.46 

"Läpimurto" kuvanveistäjänä 

Vaikka John Munsterhjelmi lta ol i o l lut vuodesta 1 904 teoksia esil lä Suomessa, hän tu l i  suuren ylei

sön tietoisuuteen vasta kotimaahan palattuaan. Hänen panoksensa Kuvanveistäjä l i iton näyttelyissä oli 

merkittävä. Toimel ia isuudestaan ja ahkeruudestaan huol imatta Munsterhjelm ei kuitenkaan päässyt 

kohoamaan kärkipäähän ajan kuvanveiston kentäl lä .  Kritiikissä tuoti in tuol loin selvästi esi i n  ta ite i l ijan 

teosten "saksalainen luonne''. Kuinka merkittävästi se vaikutti yleisesti hänen teostensa arvottamiseen, 

jää avoimeksi. 

Suoma laisen veistotaiteen nähti in tuol lo in jakaantuneen pääasiassa kahteen koulukuntaan: ita l ia la i

seen (tai klassiseen) ja ranskalaiseen. Munsterhjelm mainittiin saksalaisen kou lukunnan a inoana edus

tajana. Se, m itä saksa la isuudel la tässä yhteydessä käsitetti in ,  ja mitä saksala isesta tai berl i i n i lä isestä 

veistotaiteesta tiedetti in, vaihtel i . Asennoituminen saksalaista taidetta kohtaan o l i  usein pejorati ivista . 

Jo talvella 1 909 Munsterhjelm hyökkäsi yleistä tietämättömyyttä vastaan, joka i lmeni saksa la isen ai

kala istaiteen arvosteluna Berl i in in Siegesal leelta hankittujen hetken vaikutelmien varassa. Erityisesti 

Berl i i nissä, joka taiteell isessa merkittävyydessä saattaa Munsterhje lmin mukaan kymmenen vuoden 

kuluessa oh ittaa Pariisin, oli osaavia taite i l ijoita, vaikka tapoih in ei kuu lunutkaan ol la selvi l lä  heidän 

teoksistaan samal la taval la kuin ranskala isten tai belgiala isten teoksista.47 

Munsterhjelmin Berl i in issä omasta a loitteestaan vuonna 1 908 muova i lema pronssinen suihkulähde

veistos Saima eli Suomen järvet / Finlands insjöar nostatti Suomessa selvimmin esi in keskustelun tai

teen saksalaisuudesta. Omaperä inen veistos esittää alastonta naista, joka soittaa ka lan leukaluun ja 

puuoksan varaan jänn itettyä kielisoitinta, jota arvostelussa n im itetti in yleisesti harpuksi, toisinaan 

kanteleeksi. Harpun kielet muodostuvat yksittäisistä, oksasta suihkuavista vesi noroista. Veistos a l lego

risoi tekijänsä mukaan suomalaisia järviä. Kevyt vi ittaus kalevalaiseen maa i lmaan jäi kritiikissä vähä l le 

huomiol le ja mielenkiinto kohdistui teoksen naisvarta lon käsittelyyn ja sen luonteen sopimattomuu

teen kuvaamaan suomala isjärviä. Realistisuudessaan ja "l ihal lisessa" plastisuudessaan hahmo on oiva 

esimerkki Munsterhjelmin Berl i in issä omaksumasta, Reinhold Begasin viitoittaman uusbarokin i lmen

tymästä. Tyyl i l l isesti patsas voidaankin niin haluttaessa helposti luokitella ajan saksalaisvaikutteiseen 

veistotaiteeseen kuuluvaksi. 

Teoksen saksalaisuus tuli esii n  myös aikalaiskritiikissä. Jae. Ahrenberg piti teosta sinänsä nuoren ku

vanveistäjän s i ihenastisena merkkiteoksena, mutta germaan isena ja vanhanaika isena.48 Myös Jalmari 

Lahdensuo ki innitti huomiota vartalon käsittelyyn ja "vierasmaalaisuuteen". Hänen mukaansa nainen 

ol i aivan liian vähän suomalainen voidakseen kuvata Suomen sisävesiä: "Hän on si lmi inpistävästi sak

salainen, aivan kuten Va l lgrenin helsinkiläisen suihkukaivon nainen on si lmi inpistävästi ranskalainen. 

Myöskään muovai lu ei ole tarpeeksi huol iteltu eikä kaunis - - eikä kasvoissakaan ole sanottavaa sisältöä, 

samalla kuin ni issä vieras rotu tulee selvimmin näkyvi in."49 Artturi Aarteen mielestä teos oli kekseliäs, 

vaikka taiteilijan tekotavassa on banaalia saksalaisuutta.50 Munsterhjelmin teosten "saksalaisuutta" erit-
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telee hienojakoisimmin Kasimir Leino: Koska taiteilija ol i opiskel lut Saksassa, olti in hänen teoksissaan 

näkevinään saksalaista vaikutusta - kuitenkin saksalaisuuden osoittaminen veistotaiteessa on vaikeaa, 

el lei asettanut vastakohdaksi ranskalaista, kevyempää ja sirompaa tekni ikkaa ja vaihtelevaisuudessaan 

oiku l l isia asentoja tai puhdaspi irteisempiä ja ylevähenkisempiä ital ia laisia veistoksia. Saksalainen tek

ni ikka ol isi siinä suhteessa nähtävä jäykempänä, mutta aiheet mielikuvituksell isempina ja runoll isempina 

kuin pariisila isten. Tässä mielessä Munsterhjelm on Leinon mukaan lähempänä saksalaisia, ja Suomen 

järvet edustaa juuri runol l isuutta ja vertauskuval l ista mielikuvitusta taitei lijan tuotannossa.51 

Kuvanveistäjä l i iton vuoden 1 91 4  näyttelyn kriti i ki n  yhteydessä Munsterhjelm in  taiteen saksa laisuus 

nousi uudel leen esi in .  Nuori kuvanveistäjäsukupolvi o l i  tuo l lo in näyttelyssä vahvasti esi l l ä :  kolman

nes teoksista koostui Munsterhjelm in ,  Emi l  Cedercreutzin ja Bertel N i lssonin teoksista. Munster

hje lmin ja Viktor Malmberg in esi intymistä pidetti in  heidän uransa s i ihenastisena kohokohtana.52 

Munsterhje lm toim i  näyttelyn komissaarina. Häneltä o l i  esi l lä  1 6  teosta, mm. tekokivinen hauta

monumentti ja hautarel iefi sekä kaksi kipsistä, kolm imetristä portaal iveistosta Puutarhuri ja Seppä, 

jotka toteutetti in gran i ittisina C. J .  Hartmanin l i i ketaloon Vaasassa.53 

Hautamuistomerkki ja monumentaal iset portaal iveistokset herättivät ristiriitaisia miel ipiteitä. Ni ls 

Wasastjerna antoi tunnustusta portaal ifiguurei l le Munsterhjelmin parhaimpina teoksina, tosin ni iden 

sinänsä perusteltu voimakas esittävyys ja yksinkertaistettu työstä saivat ne vaikuttamaan näyttely

ympäristössä l i iankin voimakkai lta. Muutkin luonnokset osoittivat taiteilijan lahjakkuuden ja kiin

nostuksen rakennusveistoksia kohtaan. Yksinkerta inen ja rauhal l inen hautamuistomerkki ja rel iefi 

ansaitsivat erityistä huomiota . Teosten mahdoll ista saksa la isvaikutteisuutta Wasastjerna ei tuonut 

ju lki .54 Sitä vastoin Uuden Auran toimittaja tiesi kertoa Munsterhjelmin käyneen saksalaisen kou

lun, jonka paatoksel l isuus ja saksa la inen syvämielisyys painoivat leimansa hänen teoksi insa.55 Lud

vig Wennervi rta puolestaan piti nuorista veistäjistä Emil Cedercreutzia yhtenä m ielenki intoisimmis

ta nuoren polven edustaj ista. Munsterhjelmin hautapatsaassa oli hänestä surumiel istä tunnelmaa, 

vaikka se muuten ol iki n sovinna inen ja va i l la persoona l l ista leimaa. Rakennusveistokset Wennervirta 

tuomitsi : "Porttikoristeiksi aiotut henkilöhahmot edustavat sitä ikävää saksa laista monumentaa l ista 

veistotaidetta, jota todellakaan ei ole syytä tuoda meidän maahamme. Ja m ikä vastenmiel inen senti

mentaal isuus kuvastuukaan sitä pa itsi näiden jätti läismäisten, rakennustaiteel l i sesti tyyliteltyjen figuu

r ien kasvoista !"56 Wennervirta moitti myös vuoden 1 9 1 6  kuvanveistäjäl i iton toisessa näyttelyssä esi l l ä  

ol leita Munsterhjelmin koristeveistoksia57: "Kalseasti tyylitetyi l lä , suurikokoisi l la veistoksil la on kyl lä 

jonkin la inen koristeel l inen le ima, mutta taiteen korkeampia vaatimuksia ne eivät vastaa."58 Eero 

Nel imarkka luonnehti sitä vastoin Hartmanin l i iketalon grani itti in toteutettuja portaal iveistoksia perin 

onnistuneiks i :  "Se koristeel l i nen tyyli, m ikä n i issä on, jo herättää huomiota yksinkertaisi l la 'kubistisi l la ' 

pinnoi l laan, saavuttaen kuitenkin ne muodot, missä on pysyttävä. Si is tekotapa on kerrassaan osuttu, 

eikä ole l i iaksi maanceria [maneeria] haettu."59 

Mih in suomalaiskriitikot vi ittasivat kirjoittaessaan paatoksel l isesta saksa laisesta veistotaiteesta? 

Saksassa o l i  vuosisadan a lussa syntynyt erityinen monumentaal isen veistotaiteen suuntaus. Se i l

meni selvimmin Hugo Ledererin ,  Ernst Moritz Geygerin ja Franz Metznerin ta i  Darmstadtin taiteilija

ryhmän veistäjien kuten Ludwig Habichin uusimmissa teoksissa. Heidän veistoksiaan leimaa ankara 

tektoninen tyylittely, monumentaa l isuus sekä paatoksel l isuus ja ekspressiivisyys. Esimerkkejä tästä 
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suuntauksesta ovat mm. Habichin monumentaaliset Ernst Ludwig -talon portaaliveistokset Darm

stadtin Mathildenhöhellä (1901) ja Metznerin jättiläismäiset rakennusveistokset vuoden 1813 kan

santaistelun muistoksi pystytetyllä monumentilla Leipzigissa (arkkitehti Bruno Schmitz, valm. 1913). 

Myös Ledererin veistämät hahmot Hampurin Bismarck-monumentissa (arkkitehti Emil Schaudt. valm. 

1906) ja suurliikemies ja tehtailija Friedrich Alfred Kruppin muistomerkki Essenissä (valm. 1907, 

tuhoutui 1943) edustavat tätä tyyliä. Näiden teosten voidaan olettaa tulleen pian tunnetuiksi veis

totaiteesta kiinnostuneiden suomalaistenkin keskuudessa. Ilmeisesti esimerkiksi Wennervirta viittaa 

juuri vastaaviin teoksiin kirjoittaessaan Munsterhjelmin portaaliveistosten saksalaistyylisestä monu

mentaalisuudesta. Munsterhjelm onkin julkisivuveistoksissaan erkaantunut muotokuvissa aiemmin 

käyttämästään realistisesta uusbarokin kuvausperinteestä ja hakeutunut uudemman saksalaisen mo

numentaaliveistotaiteen vaikutuspiiriin. On vaikea arvioida, kuinka läheisiä Munsterhjelmin kontaktit 

kyseisten taiteilijoiden kanssa olivat, ja missä määrin hän omaksui heiltä vaikutteita. On tietysti 

mahdollista, että hän olisi tuntenut esimerkiksi Berliinissä asuneen Ledererin henkilökohtaisesti tai 

jopa työskennellyt Ledererin ateljeessa.60 

Vuoden 1 91 8  sodan muisto 

Välittömästi vuoden 1918 kansalaissodan / vapaussodan jälkeen Suomen kuvanveistäjien liitto alkoi kä

sitellä kysymystä sodan muistomerkkien suunnittelusta ja suunnittelukilpailuista. Merkittävät varhaiset 

vapaudenpatsashankkeet olivat Munsterhjelmille tuttuja liiton toiminnan kautta - hän johti liiton ko

kouksia vuoden 1918 lopulta seuraavan vuoden helmikuuhun saakka ja toimi sen jälkeen uudelleen va

rapuheenjohtajana. Liiton toiminnan ulkopuolella Munsterhjelm suunnitteli itse voittaneelle valkoiselle 

osapuolelle sankari- ja vapaudenpatsaita jo sangen varhain. Loka lahden vapaudenpatsas paljastettiin jo 

heinäkuussa 1919 ja samana syksynä Munsterhjelm aloitti Kokkolan sankaripatsaan ja vapaudenpatsaan 

suunnittelun. Joensuun sankaripatsas paljastettiin vuoden 1920 itsenäisyyspäivänä. Lisäksi Munsterhjelm 

suunnitteli useita pienimuotoisia sankarihautapatsaita erityisesti Pohjanmaalle.61 

Kiinnostuksen antiikin taiteen sankarillisuutta ja sotaisaa maailmaa kohtaan on nähty syvenneen 

kansalaissodan myötä. Suomen kansaa verrattiin usein kreikkalaisiin, jotka taistelivat Persian vahvaa 

valtakuntaa vastaan, ja suomalaiset nähtiin lännen etuvartiona itää vastaan.62 Antiikin motiivit alasto

mine sotureineen, kilpineen ja miekkoineen esiintyvät monissa ajan suomalaisissa muistomerkeissä. 

Muinainen soturi on kuvattuna myös Munsterhjelmin suunnittelemissa Lokalahden ja Kokkolan vapau

denpatsaassa sekä Joensuun, Kannuksen ja Kaarlelan sankaripatsaassa. Pienemmissä sankaripatsaissa 

hän toteutti omaperäistä reliefitekniikkaa: hiottuun kiveen on kaiverrettu siluettimaisia kuvakerto

muksia, jotka esittävät taisteluun lähteviä sotilaita. Kuvat tuovat mieleen kreikkalaisten maljakoiden 

mustakuvioisen maalaustyylin. 

Sodan muistomerkkien patsasteemoissa Munsterhjelm on soveltanut suomalaistenkin ammattito

veriensa käyttämiä antiikin kuva-aiheita. On kuitenkin mahdollista, että hänen kuvavalintoihinsa 

ovat lisäksi vaikuttaneet Saksassa ensimmäisessä maailmansodassa kaatuneiden muistolle pystytetyt 

sankaripatsaat. Munsterhjelmillä oli Suomeen muuttonsa jälkeenkin yhteyksiä Saksaan ja saksalaisiin 

kuvanveistäjiin. Vielä sodan aikana loppukesällä 1918 hän suunnitteli muuttavansa Karlsruheen ja 

työskentelevänsä sikäläisen taiteilijan ateljeessa.63 

20 



Kokkolan vapaudenpatsas, 1 920. 

(T. Jokinen, 2008). 



Saksassa kuvanveistäjät ja arkkitehdit aloittivat jo pian maai lmansodan alkamisen jälkeen keskustelun 

sotamuistomerkkien suunn ittelusta. Martina Wein landin mukaan ensimmäiset konkreettiset esimer

kit antiikin kuvamaai lman hyödyntäm isestä i lmenivät vuodesta 1 9 1 5  lähtien mital itaiteessa, jossa 

käytettiin j uu ri alastonta antiikin soturia taistelussa tai kuvastamassa sankarikuolemaa.64 Saksassa 

sodan jälkeen pystytetyt kaatuneiden muistomerkit olivat useimmiten yksinkertaisia mu istokiviä tai 

arkkitehtonisia, usein pylväsmäisiä rakennelm ia. Kuva l l isissa muistomerkeissä motiiveina ol ivat joko 

aikalaisunivormuihin pukeutuneet taistel ijat ta i juuri antiikin a laston sotilas herooisena taistelijana 

tai sankarikuolemaa esittävänä hahmona.65 

Pyloneista tai puolikaareen tai ympyrään asetetuista, yksinkertaista palkistoa kantavista pylväistä suun

nitellut a rkkitehtoniset rakennelmat yleistyivät Saksassa 1 9 10-luvu l la .  Niitä käytettiin niin suihkuläh

teissä, maanalaisen asemien sisäänkäynneissä kuin hautamuistomerkeissä.66 Berl iiniläinen kuvanveistäjä 

Hans Dammann suunn itteli lukuisia täl laisiin avoimiin pylväsrakennelmiin pohjautuvia sankarimuisto

merkkejä. Ne toim ivat esikuvina Munsterhjelmin 1 91 0- ja 1 920- luvu lla suunnittelemille pylväsmäisi l le 

hautamuistomerkeil le.67 Munsterhjelmin pienissä sankarimuistomerkeissä esiintyvälle siluettireliefitek

niika l le ei sen sijaan ole löydettävissä suoranaisia vastaavuuksia saksalaisistakaan muistokivistä. Idean 

taustal la saattaa hyvinkin olla kreikka lainen maljakkomaalaus. Siihen taiteilija on voinut perusteel l isesti 

tutustua opiskeluaikanaan Berliinin Neues Museumissa mutta myös myöhemmin Helsing issä Teollisuus

yhdistyksen museossa, jossa oli esi l lä Werner von Hausenin keräämiä vaaseja.68 

Kuinka saksalaiseksi John Munsterhjelmin taidetta voi lopu lta tyyl i l lisesti luonnehtia? Saksassa ja Ber

lii nissä omaksutut taiteel l iset virikkeet ja opit loivat l uonnol lisesti viitekehyksen hänen teoksil leen. Ai

noana Saksasta oppi nsa hakeneena suomalaistaitei l ijana Munsterhjelmi l le ei vai n  ol lut verta i lukohtaa. 

Aikalaiskriitikoiden toisinaan kielteiset arvostelut kohdistuivat osin suoraan saksa l aiseen veistotaitee

seen, jonka arvostus ja tuntemus ranskalaiseen, belgia laiseen ja ita l ia laiseen taiteeseen verrattuna oli 

heikkoa. To isin kuin maalaustaide, Berl i inin veistota ide el i  l isäksi tuolloin pysähtynyttä ja haja naista 

vaihetta, ja si l lä oli painolastinaan konservatiivinen viral l inen taidepolitiikka ja -opetus sekä murtu

massa olleen mu istomerkkikultin traditio. Tähän traditioon l i ittynyt uusbarokin naturalistinen kuvaus

tyyli tulee selkeimmin esiin Munsterhjelmin muotokuvissa. Hänen tyylitel lyi l le ju lkisivuveistoksil leen 

voi niin hal uttaessa hakea esikuvia Saksassa vuosisadan vaihteen jälkeen vaikuttaneesta herooisesta 

monumentaal iveistotaiteesta. Berl i inin rakennusku lttu uri j ulkisivuveistoksineen ja tekokiven sovel lu

tuksineen antoivat Munsterhjelmi l le kuva l l isia ja teknisiä impulsseja hänen toteuttaessaan rakennus

veistoksia ja mu istomerkkejä Suomessa. Niissä mahdoll isesti i lmenevien eri tyyli pi irteiden ja vaikuttei

den selvittely rikastuttaa ,  mutta ei määrää itse taiteen arvottamista. 
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Mita litaitei l i ja John Munsterhjelm 

O u t i  J ä r v i n en 

Kirjoittaja on FM ja Suomen kansallismuseon rahakammion tutkija 

Kuvat kirjoittajan, ellei toisin mainita 

Yksi Munsterhjelmin säilyneistä kipseistä saattaisi olla 

ehdotus Nyländska Jaktklubbenin 50-vuotismitalia varten. 

Siinä tapauksessa luonnos ajoittuisi vuoden 7 9 7 7  tienoille. 

Mitali ei kuitenkaan tuolloin toteutunut. Luonnos on voitu 

tilata myös esimerkiksi jäsenmerkkiä tms. varten. 

Mahdollinen takasivun luonnos ei ole säilynyt. 

(Suomen kansallismuseo, rahakammion kokoelmat) 



John Munsterhjelm tuli mitalitaiteilijana tunnetuksi pian Berliinistä paluunsa jälkeen, kun hän voitti 

1906 aatelissäädyn järjestämän säätyvaltiopäivien muistomitalin suunnittelukilpailun. 1 Nuoren 

kuvanveistäjäopiskelijan kiinnostus mitalitaiteeseen oli todennäköisesti herännyt Berliinissä - toisaalta 

kilpailun aihe oli hänelle aatelissäädyn jäsenenä varmasti niin läheinen, että osallistuminen oli helppo valinta. 

Teppo Jokinen on tähän vuosikirjaan sisältyvässä artikkelissaan hahmotellut Munsterhjelmin berliiniläistä 

viitekehystä, mutta säilynyt aineisto paljastaa varsin vähän hänen suhteestaan kaupungin mitalitaiteeseen. 

Berliinin kuvataideakatemian koulun opettajista Janensch ja Breuer olivat kumpikin tehneet jokusen mi

talin. Taideteollisuusmuseon koulun opettajana 1891-1921 toiminut Otto Rohloff oli sen sijaan tunnettu 

mitalitaiteilija, samoin kuin Munsterhjelmiakin opettanut Wilhelm Haverkamp. Opetuksen huippukausi 

sijoittuu vuosiin 1907-1933.2 

Munsterhjelmin opiskeluaika Berliinissä sijoittuu siihen kiinnostavaan vaiheeseen, joka edelsi mitalitaiteen 

näkyvää esiinmarssia. Berliinin kansainvälinen taidenäyttely esitteli 1907 ensimmäistä kertaa laajalti myös 

mitalitaidetta. Berliinin taideteollisuusmuseossa järjestettiin 1911 erikoisnäyttely, johon osallistui 73 edelli

senä vuonna Brysselin maailmannäyttelyssä mukana ollutta mitalitaiteilijaa, ja 28 heistä oli Berliinistä.3 

Osanottajamäärät kertovat varsin aktiivisesta mitalitaiteen harrastamisesta, joka ei varmastikaan ollut 

syntynyt yhdessä yössä. 

Mielikuvat 1900-luvun alun saksalaisesta mitalitaiteesta perustuvat paljolti Mi.inchenin koulukuntana 

tunnetun taiteilijapiirin tuotantoon. Mi.inchenissä suosittiin valettua mitalia ja pelkistettyjä veistoksellisia 

muotoja; metodit omaksuttiin renessanssista.4 Nationalistista henkeä ryhdyttiin toden teolla nostattamaan 

vasta maailmansodan puhjettua. Berliiniläinen mitalitaide säilytti yhteyden lyödyn mitalin perinteeseen, 

eikä se myöskään päätynyt yhtä kärjistettyyn ilmaisuun kuin mi.incheniläinen.5 Tätä taustaa vasten Muns

terhjelmin mitalitaide on helposti liitettävissä berliiniläiseen perinteeseen, mikäli halutaan painottaa sen 

saksalaista taustaa. 

Mitalitaidetta käsittelevissä kirjoituksissa John Munsterhjelmin on katsottu osoittaneen mitaleissaan 

antikisoivaa mahtipontisuutta, realismia ja kansanomaista huumoria.6 Toisen käsityksen mukaan hänen 

maalaukselliset mitalinsa on toteutettu taitavasti ja tyylikkäästi; reliefi on riittävän matala, jotta mitaleissa 

esiintyville sotajoukoille ja tapahtumien myllerrykselle muodostuu tarpeeksi tilaa.7 

Munsterhjelmin klassisoivaksi mainittu tyyli on liitetty läheisesti ruotsalaiseen mitalitaiteeseen.8 "Maamme 

vanhimmista mitalitaiteilijoista mainittakoon Emil Wikström ja John Munsterhjelm, joiden klassillisaiheiset 

ja tekotavaltaan naturalistiset mitalit ovat herättäneet ansaittua huomiota", kirjoitti Hjalmar Saarto 1948.9 

Jouko Voionmaa puolestaan piti molempia taiteilijoita Walter Runebergin kansallisromanttisen hengen 

seuraajina. 10  John Munsterhjelmin mitalitaide vaikuttaa siis jonkin verran vaikeasti määriteltävältä; se on 

joskus samankin kirjoittajan mukaan vaihtelevasti antikisoivaa ja klassistista, mahtipontista ja huumori

pitoista, realistista ja kansallisromanttista. 

Munsterhjelmin mitalitaiteessa nähtiin samaa henkeä kuin Albert Edelfeltin teoksissa, mitä tuli historial

listen ja isänmaallisten muistojen allegoriseen kuvaukseen sekä moniin muotokuviin. Kokonaisuudessaan 

hänen tuotantonsa katsottiin osoittavan hienostuneisuutta, pieteettiä sekä syvällisyyttä. 11 
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Saksalaisia vaikutteita ei yleensä mainittu Munsterhjelmin mitaleista puhuttaessa, mikä on mielen

kiintoista ottaen huomioon hänen veistostensa usein saksalaiseksi määritellyn hengen. Ranskalainen 

mitalikouluun sen sijaan viitattiin taiteilijan muistokirjoituksessa. 1 2  Myös Yhdysvalloissa julkaistu artik

keli liittää erityisesti Vänrikki Stoolin miehet -sarjan mitalit ranskalaiseen mitalitaiteeseen. 1 3  

Lyötyjä mitaleita 

Munsterhjelm aloitti mitaleiden muovailun 1906. Hänen tuotteliain kautensa osuu viiteen viimeiseen 

elinvuoteen, jolloin hän muovaili peräti 18 mitalia. Näistä kuusi kuului Suomen Numismaattisen Yhdis

tyksen (SNY) tilaamaan mitalisarjaan. Taiteilijan ura jäi äkillisen kuoleman takia lyhyeksi, ja kaikkiaan 

hänen toteutuneita mitaleitaan tunnetaan 24. 14 Luvussa eivät ole mukana Munsterhjelmin omaelämä

kerrallisessa tekstissä mainitut kaksi mitalia, joita ei tässä yhteydessä ole pystytty jäljittämään. 15 Emil 

Wikström (1864-1942) oli aikansa suosituimpia mitalitaiteilijoita, ja hän ehti 1896-1942 muovailla 

yli 40 mitalia Uoista puolet vuosina 1906-25). Gerda Qvist (1883-1957) oli sotien välisen ajan yli

voimaisesti tuotteliain mitalitaiteilija. Hän tosin teki huomattavan osa varhaisemmasta tuotannostaan 

omasta aloitteesta. 

Kaikki Munsterhjelmin tunnetut mitalit ovat lyötyjä. Hän valmisti mitaleidensa mallit itse ja oli ilmei

sen tarkka siitä, ettei asiasta liikkunut vääriä tietoja. Hän laati ensimmäisen mitalinsa valmistumisesta 

kertovaan, osittain virheelliseen uutiseen vastineen, jossa hän korosti itse muovailleensa mitalin. Hän 

huomautti myös, että mitalin malli on koneellisesti eikä suinkaan käsin kaivertamalla pienennetty. 

Uutisen mukaan kaivertaja Oertel olisi muovaillut mitalin Munsterhjelmin piirustusten mukaan. 1 6  

Munsterhjelmin muovailemat mitalit on kolmea poikkeusta lukuun ottamatta kaiverrettu ja lyöty taide

mitaleiden ja -plakettien valmistamiseen erikoistuneen Otto Oertelin tehtaassa Berliinissä. Oertel (Die 

Berliner Medai/len-Miinze Otto Oerte0 oli aloittanut toimintansa 1880-luvun lopulla, ja se oli tun

nettu työnsä hyvästä laadusta.17 Tehtaan tuotantoa johtanut Arthur Tauer osasi puolestaan arvostaa 

Munsterhjelmin ammattitaidolla viimeisteltyjä kipsejä. 1 8  

Suomalaisten mitalinlyöttäjien yhteys Oerteliin on ilmeisesti muodostunut juuri Munsterhjelmin väli

tyksellä. Hänen ensimmäinen mitalinsa on samalla ensimmäinen yrityksen valmistama suomalainen 

mitali. 19  Myös moni Wikströmin 1920-luvun mitaleista on Oertelin työtä. Firman toimitusten hitaus 

sekä katkokset tiedonkulussa aiheuttivat tilaajille usein harmia.20 

Munsterhjelm ei yleensä ole liittänyt signeeraukseensa vuosilukua. Joissakin tapauksissa ajoitus perus

tuu tietoon mitalin jakelun alkamisesta. Maailmansota ja sitä seurannut taloudellinen lama vaikeut

tivat mitaleiden lyöttämistä, ja prosessi saattoi pahimmillaan kestää vuosikausia. Munsterhjelmillä oli 

työteliäimpinä vuosinaan (1920-25) käynnissä useita projekteja samanaikaisesti.21 

Kansallismuseon rahakammion kokoelmassa on useita John Munsterhjelmin kipsejä. Osa niistä on toteutu

neiden mitaleiden luonnoksia tai vaihtoehtoisia versioita, osa taas ilmeisesti kokonaan toteutumattomia 

suunnitelmia. Muutaman kipsin aihetta ei ole pystytty varmuudella identifioimaan.22 Munsterhjelm on 

omaelämäkerrallisessa tekstissään luetellut tekemänsä mitalit, sekä myös tekeillä olleet luonnokset. jois

ta osa ei koskaan toteutunut.23 Säilyneet kipsiluonnokset eivät kuulu tähän joukkoon. 
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Aiheet ja tilaajat 

Kolmasosa John Munsterhjelmin muovailemista mitaleista on Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 

tilaamia. 1 914 perustetun yhdistyksen toiminta keskittyi alkuaikoina paljolti mitalitaiteen edistä

miseen maassamme. Oman tilaajaryhmänsä muodostavat puoliviralliset tai yksityisluonteiset mitali

toimikunnat joissa oli usein mukana SNY:n jäseniä, tai jotka tukeutuivat muulla tavoin SNY:n asian

tuntemukseen.24 Tilaajien historia- ja perinnetietoisuus, samoin kuin aatteellisuus sekä yhteiset 

ihanteet heijastuvat mitaleiden aiheissa ja niiden käsittelytavassa. Taiteilija on tuntenut tilaajien edus

taman maailmankuvan omakseen, eikä hänellä ole ollut vaikeuksia sopeutua heidän toivomuksiinsa. 

Mitaleiden aihevalikoima on aikakaudelle tyypillinen: kansakunnan historian kannalta keskeisiä insti

tuutioita ja henkilöitä, sotilaita, tiedemiehiä sekä taiteilijoita. Ruotsinmielinen painotus näkyy lähinnä 

puhtaasti suomalaiskansallisten aiheiden puuttumisena. 

Lähes kaikki Munsterhjelmin mitaleissa esiintyvät tekstit ovat ruotsinkielisiä. Tapahtumamitaleissa on 

usein latinankielinen legenda. Kielen valinta on paljolti määräytynyt tilaajien mukaan ja kertoo osal

taan myös siitä, mikä on ollut mitalin oletettu yleisö. 

John Munsterhjelm oli ruotsinkielisten mitalinharrastajien suosiossa. Gerda Qvist alkoi saada mitalitila

uksia 20-luvun lopulta lähtien. ja hän vaikuttaa perineen Munsterhjelmin kuoltua tämän aseman ruotsin

kielisen yleisön suosimana mitalitaiteilijana.25 Tyylillisesti he edustavat varsin erilaisia linjoja. Kielikysy

mys saattoi hyvin olla tärkeämpi kriteeri kuin tyyli.26 Teppo Jokisen tutkimusten yhteydessä esille tullut 

John Munsterhjelmin elämäkerrallinen teksti antaa aiheesta uutta tietoa. Sen mukaan Munsterhjelmilla 

oli ennen kuolemaansa tekeillä mitaleita, jotka sittemmin toteutti juuri Gerda Ovist.27 

Sommittelu ja reliefi 

Munsterhjelmin mitaleille on tyypillistä matala reliefi. Takasivujen muovailussa hän on tavallisesti 

pyrkinyt kolmiulotteisuuteen maalauksellisin keinoin. Syvyysvaikutelmaa on usein varsinkin arkkiteh

tuuriaiheissa ja maisemissa korostettu jakamalla reliefi kahteen tai useampaan tasoon. Munsterhjelm 

omaksui käyttöönsä siron ja koristeellisen, jugend-henkisen tekstityypin, jota voisi luonnehtia lähinnä 

saksalaistyyliseksi.28 Muutamat henkilömitalit (1 Elisabeth Blomqvist ja 6 R. A. Wrede) poikkeavat 

tästä hillitystä ja maalauksellisesta esitystavasta: reliefi nousee tasaiselta taustalta voimakkaasti ja 

sommittelua hallitsevat veistokselliset elementit. Näille mitaleille on ominaista myös tekstien voima

kas muotoilu. 

Mitaleissa esiintyvä tyylillinen vaihtelu saa selityksensä mitalitaiteessa tunnetusta periaatteesta, jonka 

mukaan tyylikeinot oli valittava kohteen mukaan: voimakkaat massat ilmaisevat voimaa ja aggressiivi

suutta, matala reliefi puolestaan hienostuneisuutta, syvällisyyttä ja rauhaa. Myös kirjainten tyypillä, 

koolla ja sijoituksella voidaan vaikuttaa katsojan arvioon kuvattavan persoonallisuudesta. Tapahtuma

mitaleissa on puolestaan sopivaa korostaa dekoratiivisuutta.29 

Eräänlainen kuivakkuus on useille Munsterhjelmin muovailemille muotokuville leimallista. Osittain 

tämä selittyy sillä, että yli puolet muotokuvista esittää historiallisia henkilöitä. Osa aikalaismuoto

kuvistakin on muovailtu postuumisti, joten elävän mallin mukaan tehdyt mitalit ovat poikkeuksia. 
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Mitaleiden kuvamaailma 

Allegoriset aiheet ovat mitalitaiteessa perinteisiä ja paljon käytettyjä, eivätkä Munsterhjelmin mitalit tee 

tässä poikkeusta. Allegoria on henkilömitaleiden takasivulla suurin yksittäinen aiheryhmä. Vänrikki Stoolin 

miehet tai Suomen sodan sankarit -nimellä tunnetun mitalisarjan takasivujen kuva-aiheet ovat muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta Runebergin säkeiden näyttämöllepanoja, joista osa on Edelfeltin kuvitukses

ta entuudestaan tuttuja. 

Instituutioihin liittyvissä mitaleissa (esim. 1 Säätyvaltiopäivät, 1 0 Kadetti koulut ja 12 Suomen kaarti) 

Munsterhjelm käytti usein arkkitehtuuri- ja muistomerkkiaiheita. Hän yhdisti ne tavallisesti allegorisiin 

kuvauksiin tai maisema-aiheisiin. Sommitelmissa on yleensä mukana ihmisiä, eivätkä maisematkaan ole 

täysin autioita, sillä niissä on keskeisellä sijalla ihmisen käden jälki. Perustaja on saanut muotokuvansa 

kahteen kaupungin juhlamitaliin. Ainoastaan yhdessä tapahtumamitalissa (20 Suomen puuhiomoyhdis

tys) ei näy lainkaan ihmisiä. 

Varhaiset mitalit 

John Munsterhjelm muovaili ensimmäiset mitalinsa 1907-14. Kaksi niistä (1 Ritariston ja aatelin lyöttämä 

säätyvaltiopäivien muistomitali sekä 2 Elisabeth Blomqvistin mitali) ehti valmistua ennen kuin Euroopassa 

syttyi sota. Leimasimia ei tuolloin voinut kaivertaa kotimaassa, ja mitalit myös yleensä lyötiin ulkomailla. 

Maailmansota teki mitaleiden lyöttämisen käytännössä mahdottomaksi. Sekavat olot haittasivat yhtey

denpitoa ulkomaille vielä pitkään sodan jälkeen, ja lopulta ongelmaksi muodostui Saksassa kovaa vauhtia 

laukannut inflaatio. Munsterhjelm muovaili 1910-luvulla kolme mitalia (3 Walter Runeberg, 4 Elias 

Brenner ja 5 Uudenkaupungin 300-vuotismitali), jotka valmistuivat vasta 1920-luvun puolella. 

Walter Runebergin 75-vuotismitaliin Munsterhjelm muovaili vain etusivun; takasivusta vastasi mitalin 

lyöttäjien toivomuksesta Runeberg itse. Taiteilijamitaleille tyypilliseen tapaan hankkeen takana olivat 

taiteilijan ystävät ja taiteenharrastajapiirit.30 Taiteilijaseura päätti samaan aikaan lyöttää oman pla

kettinsa Runebergin merkkipäivän kunniaksi, ja sen muovaili Viktor Malmberg. Erilliset mitalihankkeet 

kertovat omalta osaltaan Suomen taide-elämän jakautumisesta. Monet vanhemman polven taiteilijat 

vetäytyivät Taiteilijaseuran toiminnasta, sillä yhteiselo nuoremman sukupolven kanssa oli käynyt rii

taisaksi. Sekä mitali että plaketti saatiin jakoon vasta Runebergin kuolinvuonna 1920.3 1  Gerda Qvist 

muovaili oman Runeberg-mitalinsa vielä samana vuonna.32 

Aktiivinen kausi alkaa 

Elias Brennerin kuoleman 200-vuotismuistoksi lyöty mitali (4) aloitti John Munsterhjelmin ja Suomen 

Numismaattisen Yhdistyksen välisen yhteistyön, joka tuotti myöhemmin maamme mitalitaiteen historian 

ensimmäisen mitalisarjan. Brenner-mitali oli samalla ensimmäinen yhdistyksen lyöttämä mitali. Hoviminia

tyyrimaalari, piirtäjä ja muinaistutkija Elias Brenner (1647-1717) oli myös pohjoismaisen numismaattisen 

tutkimuksen uranuurtaja, joten sopivampaa aloitusta yhdistyksen mitalituotannolle on vaikea kuvitella. 

Hanke pantiin vireille 1917, mutta tämäkin mitali valmistui vasta muutamaa vuotta myöhemmin.33 

Brenner-mitalin vaiheisiin kuuluvat lähes kaikki vaikeudet, joita mitalin lyöttämisessä saattoi tuohon 

aikaan kohdata. Hopeisia kappaleita ei saatu lyötettyä Saksassa voimassa olleen hopeanvientikiellon 

vuoksi. Yhteydenpito oli yleisesti ottaen hankalaa ja hidasta, ja valmistuskustannuksetkin ehtivät nousta 
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huomattavasti. Väärinkäsityksiä ja sekaannuksia syntyi mm. mitalien tilausmäärien ja valuutan suh

teen. Jonkinlainen takaisku kohtasi myös leimasimia. Taiteilija toi lopulta mukanaan sadan mitalin 

erän keväällä 1920. Hopeamitalit lyötiin Suomen raha pajassa 1922, ja tilaaja joutui toteamaan, että 

leimasimissa ja näin ollen myös mitaleissa oli alkuperäisen valmistajan Oertelin merkki.34 

Kaupunki mitalit ja Kustaa II Aadolfin muotokuva 

Kaupunkioikeuksien muistoksi ei maassamme lyötetty mitaleita ennen 1910-lukua, eikä tätä tapaa 

tunnettu Ruotsissakaan. Esimerkiksi Erik Lindbergin tuotantoon kuuluu vain kaksi tällaista mitalia, 

ja näistäkin toinen on tehty suomalaisesta aloitteesta. Tämä 1911 lyötetty, luonteeltaan poliittinen 

Vaasan kaupungin 300-vuotismitali oli lajissaan ensimmäinen.35 

Uudenkaupungin 300-vuotismitalihankkeen toimeenpanija ja kustantaja oli yksityinen kansalainen, 

konsuli Erik Savon (1867-1940). Hän vastasi myös luonnoksista, joten Munsterhjelmin tehtäväksi jäi 

mitalin muovailu. Tämä mitali (5) on ensimmäinen kahdesta Munsterhjelmin mitalista. joiden etusivulla 

on Kustaa II Aadolfin muotokuva. Se on yleistä tyyppiä.36 Kustaa II Aadolf lienee toisaalta hahmona 

niin tunnettu, ettei historiallisten (saati autenttisten) esikuvien hakeminen ole ollut välttämätöntä. 

Kokkolan kaupungin 300-vuotismuistomitalin (8) lyöttämisestä päätti kaupunginvaltuusto 1920. 

Aloitteen takana oli SNY:n hallituksen jäsen H. J. Boström.37 Mitalin kuningasmuotokuvana on mita

leissa harvinaisempi töyhtöhattuinen kuningas. Tyyppi tunnetaan paremmin öljymaalauksista.38 

Lail lisuustaistelijan muotokuva 

Munsterhjelm on esittänyt mitaleissaan useita aatelismiesten muotokuvia. R. A. Wreden mitalin (6) 

muotokuva edustaa niiden realistisempaa tyyppiä. Siinä Munsterhjelm on käyttänyt useista muista mi

taleistaan poiketen varsin veistoksellista muovailua. Myös kirjaimet on muotoiltu voimakkaasti. Näin 

on painotettu Wreden panosta laillisuustaistelussa. Takasivun allegorinen kuva-aihe viittaa Wreden 

elämäntyöhön yleisellä tasolla, mutta myös liitettävissä laillisuustaisteluun. 

Isän muistolle 

Munsterhjelm muovaili isänsä Hjalmar Munsterhjelmin (1840-1905) muistoplaketin mallin 1920. Hän 

oli sitä ennen muovaillut isästään rintakuvan sekä hautareliefin.39 Taiteilijan omalla kustannuksellaan 

lyöttämä yksipuolinen plaketti valmistui vasta 1923.40 Sekä yksipuolisuus että pitkäksi venynyt aika

taulu lienevät taloudellisten ehtojen sanelemia. 

Muotokuvan esittäminen veistoksena ei ole mitalitaiteessa kovin yleistä. Munsterhjelmin plaketissa 

kuvattu aktiivinen tapahtuma on samoin poikkeuksellinen: mitalin muovailija on kuvannut itsensä 

viimeistelemässä veistosta nimikirjoituksellaan. Näin hän on onnistunut korostamaan kunnianosoituk

sensa henkilökohtaista ja epävirallista luonnetta. 

Antiikin ylimyskuvat 

Mannerheimin ja Armfeltin mitali muotokuvat ovat hengeltään antikisoivia. Ne pyrkivät selvästi ilmen

tämään ylevyyttä, joka irrottaa kuvauksen kohteet arkipäivän maailmasta ja liittää heidät historian 

suurmiesten joukkoon. 
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Luonnos Kokko/on kaupungin 

mitalista. Yksityiskohdat palj"astovat 

Kokkola-mitalin läheisen yhteyden 

Uudenkaupungin mitaliin. (Suomen 

kansallismuseo, rahakammion 

kokoelmat) 

Wrede-mitalin etusivusta on olemassa 

myös kipsiversio, joka saattaa olla 

seinäreliefin kipsimalli. Tähän viittaisi 

myös kipsin normaalista mitalikipsistä 

(n. 28 cm) poikkeava (34 cm) koko. 

(Suomen kansallismuseo, rahakammion 

kokoelmat) 
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Mannerheim-mitali (7) oli Munsterhjelmin toinen ritaristolle ja aatelille tehty työ. Mitalin suunnittelus

ta järjestetti in suljettu kilpailu 1919. Munsterhjelmin luonnos hyväksyttiin seuraavan vuoden lopulla.41 

Asiantuntijana toimi SNY:n puheenjohtaja, valtioneuvos Mauritz Hallberg.42 Taiteilija esitteli mitalin 

kultaisen kappaleen tilaajille toukokuussa 1921, mutta mitalin luovutus vi ivästyi, sillä siinä havaittiin 

kirjoitusvirhe (FINLANDIAE oli päätynyt muotoon FINLADIAE).43 Työ uusittiin ja kultainen mitali luovutettiin 

lopulta Mannerheimille helmikuussa 1922. Hopeiset ja pronssiset mitalit tulivat myyntiin myöhemmin.44 

Mitali sai arkipäiväisemmän luonteen 193O-luvulla, kun suojeluskunnat alkoivat jakaa sitä ampuma

kilpailujen palkintona.45 

Mitalilla haluttiin muistaa Mannerheimin osuutta itsenäisyyden saavuttamisessa. Takasivun symboli i

kan sanoma on voimakkaan isänmaallinen.46 Hakaristi koristeet vi ittaavat suoraan Vapaudenristin haka

ristiaiheeseen.47 Takasivun muotokieli edustaa sankarihenkistä klassismia, joka samoihin aikoihin ku

koisti monumentaalisemmassa koossa maamme hautausmailla. Saman tilaajan hiukan yli kymmenen 

vuotta aikaisemmin lyöttämän mitalin skandinaavista menneisyyttä korostava kuvasto on vaihtunut 

antiikin perintöön. 

Kansallismuseon rahakammion kokoelmissa on kolme toisistaan poikkeavaa Mannerheim-mitalin taka

sivun kipsiluonnosta, joista yksi ei todennäköisesti ole Munsterhjelmin muovailema. Teksti on kaikissa 

luonnoksissa sama kuin toteutuneessa mitalissa, mikä viittaa siihen, että legenda on lyöttäjän etukäteen 

suunnittelema. Kahdessa kipsissä on Munsterhjelmin signeeraus. Toiseen niistä on pujahtanut toteutunee

seenkin versioon päätynyt kirjoitusvirhe (FINLADIAE), joka kertonee taiteilijaa vaivanneesta lukihäiriöstä.48 

Armfelt-mitali (4) on lyötetty yksityisestä aloitteesta. Hankkeen takana oli SNY:n perustajajäsen, kreivi 

Carl Alexander Armfelt.49 Munsterhjelm on yleensä sijoittanut mitalin etusivulle vaakunan, mikäli henkilö 

on aatelinen. Armfelt-mitalista se kuitenkin puuttuu. Myös tästä mitalista on säilynyt kipsiluonnoksia . 

Sotilashyveiden ylistys 

Munsterhjelm muovaili 192O-luvun alussa kaksi sotalaitoksen historiaan liittyvää mitalia. Näissä mita

leissa hallitsee tyyni arvokkuus sekä perinteiden ja menneiden sukupolvien kunnioitus, jota on molem

missa korostettu muistomerkkiaiheella. Molemmissa voi nähdä Edelfeltin kuvituksen vaikutusta. Tämän 

tyyppiset sommitelmat ovat tosin olleet varsin yleisiä mitalitaiteen historiassa. 

Haapaniemen ja Haminan kadettikoulujen 1921 lyötetyn muistomitalin ( 10) etusivulla esiintyy Munster

hjelmille tyypillinen muistomerkkiaihe: eri aikakausia edustavat kadetit kättelevät toisiaan Haapaniemen 

kadettikoulun muistomerkin edessä. Vastaavanlaiset sommitelmat ovat mitalitaiteessa varsin suosittuja. 

Etusivun teksti on ruotsinkielinen, takasivun puolestaan latinankielinen. Kumpikin kieli myötäilee kuva

aiheiden luonnetta: etusivun kadetit l i ittyvät konkreettisesti oman maan menneisyyteen, takasivun esi

tys on antikisoiva, dekoratiivinen ja symbolinen.50 

Kaartin entiset upseerit lyöttivät puolestaan lakkautetun Suomen Kaartin muistoksi mitalin (12), joka 

valmistui 1922. Yhdistävä tekijä mitalin lyöttäjien ja SNY:n välillä oli kaartinkapteeni Oscar Wasastjerna, 

joka kuului yhdistyksen perustajajäseniin.5 1 Mitali kuuluu Munsterhjelmin tuotannossa arkkitehtuuri- ja 

monumenttiaiheiden joukkoon. 
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Runeberg ja Suomen sodan sankarit 
J. L. Runebergin Suomen sodan tapahtumia kuvaava runoelma Vänrikki Stoolin tarinat (Fänrik Ståls säg

ner) ilmestyi 1848-60. Edelfeltin kuvittama kymmenen vihkon sarja julkaistiin 1989-1900, ja kansallis

painos valmistui 1900. Kuvitushankkeen primus motorina toimi mitalitaiteen harrastajanakin tunnettu 

Jae. Ahrenberg.52 Kuvituksen katsottiin kuvastavan runojen isänmaallista ja sankarillista henkeä, ja 

huomiota kiinnitettiin sotilaiden sekä päällystön esittämiseen todellisina henkilöinä, osittain olemassa 

oleviin muotokuviin perustuen.53 Sekä Runebergin teksti että Edelfeltin kuvat omaksuttiinkin pitkälti 

Suomen sodan virallisena historiankirjoituksena.54 

Kuvitettu juhlapainos herätti paitsi suurta innostusta, myös aiheellista sensuurin pelkoa. Vuosisadan 

lopulla alkanut venäläistämiskausi asetti sankarihengen viranomaisten silmissä epäilyttävään valoon, 

ja painoylihallituksen johtaja Cronhjelm muistuttikin että "suurta kunnioitusta nauttivan professo

ri Runebergin runoteokset osaltaan paaduttavat mieliä Hänen Majesteettinsa hallitusta ja periaatte ita 

kohtaan".55 Vänrikki Stoolin tarinat ei kuitenkaan ollut varsinaisesti kielletty kirja. 

Svenska litteratursällskapet i Finland oli suunnitellut lyöttävänsä mitalin Vänrikki Stoolin tarinoiden 

ilmestymisen 50-vuotismuistoksi 1898. Hanke raukesi, kun lupaa mitalin lyöttämiselle ei saatu.56 

Ajatus toteutui maltillisemmassa muodossa myöhemmin, kun Tukholmassa lyötettiin yksityisestä 

aloitteesta Walter Runebergin muovailema ja Erik Lindbergin kaivertama J. L. Runebergin syntymän 

satavuotismitali 1904.57 

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen mitalisarja 

SNY:n mitalihanke pantiin vireille 1920, kun Brenner-mitalin lyöttäminen oli vihdoin saatu päätök

seen. Esityksen asiasta teki Mauritz Hallberg, joka oli ollut mukana jo 1898 kariutuneessa mitalihank

keessa. Sortovuodet olivat tuolloin antaneet Vänrikki Stoolin tarinoille oman poliittisen merkityksen

sä. Vuoden 1918 tapahtumien myötä niillä oli jälleen uusi symbolimerkitys.58 Hallberg ei kuitenkaan 
perustele mitalihanketta poliittisilla syillä, vaan toteaa häpeäksi sen, ettei "mitään ole tehty Suomen 

sodan sankareiden muiston säilyttämiseksi''. Tällä hän tarkoitti mitalitaidetta.59 

Sarja vastasi Hallbergin ja ilmeisesti myös muiden alan harrastajien käsitystä maastamme puuttunees

ta suurmiessarjasta, jollaisia monissa muissa maissa harrastettiin.60 Oma vaikutuksensa oli varmasti 

myös Söderströmin kustantamon 1901 julkaisemalla kuvateoksella Fänrik Ståls men (Vänrikki Stoolin 

miehet), johon kootut elämäkerrat oli kuvitettu muotokuvajäljennöksillä.61  

Hallberg oli esityksessään ideoinut mitalit jo varsin pitkälle, ja sen liitteenä olivat kolmen ensimmäisen 

mitalin (13 Adlercreutz, 14 Döbeln ja 15 Sandels) luonnospiirustukset.62 Hanketta varten perustet

tu toimikunta totesi, että taiteilijallakin toki pitää olla mahdollisuus vaikuttaa ( !) .  63 Mitalisarjasta 

suunniteltiin aluksi kaksikielistä.64 Esillä oli myös ajatus, että sarja toteutettaisiin useamman taiteilijan 

työnä.65 Tarjoukset kolmen mitalin sarjasta pyydettiin lopulta Wikströmiltä ja Munsterhjelmilta, joista 

viimeksi mainitun tarjous hyväksyttiin edullisempana.66 

Sopimuksen mukaan taiteilijalle maksettiin 10 000 Suomen markkaa (nykyrahassa 2 817 euroa) kol

men mitalin (Adlercreutz, von Döbeln, Sandels) muovailusta. Sopimuksessa mainitaan erikseen, että 
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taustapintojen (grundytorna) pitää olla tasaisia, ei kaveria. Huomautus viitannee yhsistyksen piirissä 

vieroksutun Ville Vallgrenin mitaleihin, joista muutamat ovat mainitulla tavalla koveria.67 

Mitaleiden kaiverrus ja lyöminen annettiin berliiniläisen Oertelin rahapajan tehtäväksi.68 Työ sujui 

Berliinissä totuttuun tapaan hitaasti.69 Ongelmasta keskusteltiin, ja Emil Wikström, joka valmisteli 

Turun hovioikeuden 300-vuotismitalia, ilmoitti kääntyneensä Pariisin rahapajan La Monnaien puoleen, 

joka oli luvannut nopean toimituksen. Tämä mitali valmistuikin reilussa puolessa vuodessa.70 

Hallbergin laatimat kolmen ensimmäisen mitalin luonnospiirustukset ovat säilyneet. ja niihin sisältyi

vät myös tekstit. Kolmesta myöhemmin toteutetusta mitalista Hallberg antoi kirjalliset ohjeet. Tapa oli 

mitalinharrastajien parissa tavallinen: idea oli tilaajien, ja taiteilijan vastuulle jäi teknisesti huoliteltu 

lopputulos. 

Munsterhjelm ei tyytynyt Hallbergin luonnosten toteuttamiseen sellaisenaan. Takasivuilla hän nou

datti Hallbergin ehdotusta vain tekstien kohdalla; kuva-aiheet sen sijaan vaihtuivat. Etusivun muoto

kuvistakin vaihtui yksi. Hallberg oli sommitellut takasivut uusklassilliseen tyyliin. Munsterhjelm on 

ottanut kuvatilaan mukaan myös maiseman. Kaavamaiseen perussommitteluun hän pyrki saamaan 

vaihtelua pienillä variaatioilla. Mitaleiden tekstit olivat pelkästään ruotsinkieliset. 

Sarjan seuraavat kolme mitalia (16 af Klercker, 17 Duncker ja 18 Wibelius) tilattiin suoraan John Munster

hjelmilta. Duncker ja af Klercker sisältyivät Hallbergin alustavaan jatkosuunnitelmaan, Wibelius ohitti 

kuitenkin järjestyksessä alun perin ehdolla olleen kenraalimajuri J. A. Cronstedtin.71 Tässä yhteydessä 

pohdittiin mitalisarjan sankareiden valintakriteereitä. Henkilöiden tekoja ja vastuullisuutta haluttiin pai

nottaa, mutta populariteettia ei toisaalta voinut ohittaa. Sarjaan kaavailtiin myös jatkoa, ja silloin olisi

vat Cronstedtin ohella olleet vuorossa nuoremmat sankarit von Schwerin, Ramsayn veljekset sekä Malm 

(" unga hjältarna som attraktion").12 Kaikki esillä olleet nimet kuuluvat Runebergin henkilögalleriaan. 

Hallbergin takasivuehdotukset noudattelevat jäsentelyn suhteen aikaisempia, mutta ovat ylimalkai

sempia. Halberg vaikuttaa myös osittain omaksuneen uusia näkemyksiä, sillä hän ehdotti yhteen mita

liin myös taustamaisemaa.73 Munsterhjelm on puolestaan jälleen tuonut toteutukseen omia ideoitaan. 

Muotokuvaehdotuksista toteutui sellaisenaan vain Wibelius. 

Annetut ohjeet perustuivat useimmiten jo olemassa oleviin esikuviin. Sekä tilaajan että tekijän 

mielessä on selvästi häilynyt Albert Edelfeltin visuaalinen käsitys Vänrikki Stoolin tarinoista, eikä 

vanhempaakaan kuvitusta ollut unohdettu.74 Takasivujen kuva-aiheiden ohella tämä koskee usein 

myös etusivujen muotokuvia; monet niistä noudattelevat Edelfeltin kuvituksesta tuttuja esikuvia, 

joilla toki niilläkin on omat esikuvansa. Useat alkuperäisistä muotokuvista oli julkaistu heti Vänrikki 

Stoolin tarinoiden juhlapainoksen jälkeen ilmestyneessä kuva- ja elämäkertateoksessa Fänrik Ståls 

män, tosin kopioina. 

Mitalien legendat on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta valittu Vänrikki Stoolin tarinoista. Niitä ei to

sin aina ole siteerattu sanatarkasti. Sandels-mitali on ainoa, jonka teksti ei ole peräisin Runebergilta. 

Hallberg ei löytänyt Vänrikki Stoolin tarinoista mitään mielestään tarpeeksi ylevää. Sandels-runossa on 
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Adlercreutz 



Hallbergin Sandels-luonnoksen mallina on 

ollut Edelfeltin piirtämä kuvitteellinen mitali 

(Vänrikki Stoolin tarinat / Fänrik Ståls sägner). 

Toteutuneen muotokuvan alkuperäismallista (Per 

Krafft nuoremman maalaus) tunnetaan kopioita 

(Erik Wahlbergsson, Drottningholm S.P.A., julk. 

Areen-Lewenhaupt 11 7942, liitteet 188, nro 

75; Fanny Ekbom, Kansallismuseo). Thorsten 

Wasastjernan kopio teki sitä edelleen tunnetuksi 

(Fänrik Ståls män, 20), ja myös Edelfelt käytti sitä 

kuvituksessaan. 

Adlercreutzin muotokuvan esikuva on 

Per Krafft nuoremman maalaus (1809, 

yksityiskokoelma, julk. Areen-Lewenhaupt 11 

1942, liitteet 1 88, nro 76), josta tunnetaan 

useita kopioita. Samaa mallia on käyttänyt 

myös Edelfelt (ks. kuva s.41) Takasivun kuva

aihe on puolestaan pääosiltaan toisinto 

Edelfeltin kuvituksesta. (Adlercreutz Siikajoella, 

Vänrikki Stoolin tarinat / Fänrik Ståls sägner) 

Von Döbelnin muotokuvan malli (tuntematon 

taiteilija, Regionsmuseet Kristianstad, 

Kristianstad) on todennäköisesti välittynyt 

Fänrik Ståls män -teoksen kautta Väinö 

Blomstedtin kopiona. (Fänrik Ståls män, 722) 
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Fänrik Ståls män -teoksessa julkaistu Klerckerin 

muotokuvan kopio on Albert Gebhardin piirros. 

(Fänrik Ståls män, 1 60) 

Edelfelt teki vinjettikuvaksi muotokuvasarjan, 

jossa esiintyvät Adlercreutz, J. A. Cronstedt, von 

Döbeln ja Duncker. Dunckerista ei ollut olemassa 

muotokuvia, joten käsitys hänen ulkomuodostaan 

perustuu Edelfeltin kuvitukseen. (Vänrikki Stoolin 

tarinat /  Fänrik Ståls sägner) 
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Wibeliuksesto oli olemassa J. A. Gillbergin 

miniatyyri, jonka mukaan Thorsten Wasastjerna 

teki piirroksensa. (Fänrik Ståls män, 208) Mitalin 

takasivun kohtaus on kuvitusaiheena tunnettu, 

mutta suoranaista esikuvaa sille ei voi osoittaa. 

(Vänrikki Stoolin tarinat / Fänrik Ståls sägner) 



kuitenkin muutamakin kohta, joka sävyltään ja hengeltään vastaa muihin mitaleihin valittuja säkeitä. 

Runo kuuluu tarinoiden suosituimpiin, eikä Sandelsin hahmosta puutu loistokkuutta. Runeberg itse 

koki Sandelsin ristiriitaisena hahmona, eikä yleisökään ole ollut yhtä mieltä runon tulkinnasta.75 

Tekniikan ja talouden symboleita 

Valtaosa Munsterhjelmin mitaleista liittyy sotahistoriaan sekä tiede- ja taide-elämään. Historia ja vanhan 

ajan hyveet ovat korostuneita. Hän on muovaillut kolme mitalia, joiden aihepiiri kertoo talouselämän ja 

tekniikan kehityksestä, ja on ehkä kuva-aiheiden osalta Munsterhjelmin muuta tuotantoa sekalaisempi. 

Niistä ensimmäinen on rautateiden ensimmäisen pääjohtajan Georg Strömbergin (1823-1906) synty

män satavuotismuistoksi tilattu mitali (19).76 Takasivulla on perinteinen allegoria, naishahmo on tosin 

tulkittu modernisti rautateiden geniukseksi.77 Strömbergin hautamuistomerkissä on mitalin muoto

kuvaa muistuttava muotokuvamedaljonki, joka on mainittu Munsterhjelmin tekemäksi.78 Medaljonki on 

todennäköisesti mitalia varhaisempi (Strömberg kuoli 1906) eikä se ole Munsterhjelmin vaan kuvan

veistäjä Juho Talvian (1879-1960) muovailema. Todennäköistä on, että sekä medaljongin että mitalin 

muotokuvan mallina on ollut Strömbergistä tunnettu maalaus.79 

Suomen Puuhiomoyhdistyksen 30-vuotismitali (20) on Munsterhjelmin tuotannossa poikkeus: mitalis

sa ei esiinny ainuttakaan ihmishahmoa. Toinen "uutuus" on mitalin takasivulla käytetty kirjaintyyppi, 

jota Munsterhjelm käytti myöhemmin myös Elfvingin ja Hallbergin mitaleissa. 

Suomen Automobiiliklubin yksipuolinen plaketti (24) kuuluu John Munsterhjelmin viimeiseksi jäänei

den mitaleiden joukkoon. Taiteilija on pyrkinyt maisemassa poikkeuksellisen voimakkaaseen syvyys

vaikutelmaan.80 Plaketista on säilynyt kipsi, jossa autoilija on vapaammin pukeutunut; myös hänen 

asentonsa on toinen kuin toteutuneessa versiossa. 

Ranskalaista ilmettä 

Elfvingin ja Aschanin mitalit (21, 23) on John Munsterhjelmin muusta tuotannosta poiketen lyöty 

Pariisissa.81 Hänen aikaisemmat mitalinsa on lyöty Berliinissä Otto Oertelin tehtaassa. Oertelin ongel

mana olivat loputtomasti venyvät toimitusajat ja muuttuvat kustannusarviot.82 1920-luvun puolivä

lissä katse kääntyikin kohti Pariisia ja Janvier Et: Berchotin tehdasta.83 Lyöntipaikan vaikutus näkyy 

mitalissa lähinnä pehmeämpänä pintavaikutelmana, joka on saatu aikaan ranskalaisten suosimalla 

leimasimien hiekkapuhalluksella.84 

Elfvingin 70-vuotismitali on hänen oppilaidensa lyöttämä. Mitalin etusivusta on olemassa toinenkin 

versio, josta on valettu muotokuvamedaljonki.85 Se osoittaa mielenkiintoisella tavalla, miten taiteilija 

on valinnut erilaisen käsittelytavan eri tarkoituksiin.86. Mitali on Munsterhjelmin henkilömitaleista 

ainoa, jonka takasivulla on arkkitehtuuriaihe. Rakennuksen kuvauksessa Munsterhjelm on luopunut 

hänelle muuten niin tavallisesta frontaalisuudesta. Mitalin tekstit ovat latinankieliset; tässä tapauk

sessa sillä on todennäköisesti pyritty korostamaan oppineisuutta. 

Suomen Kemistiseuran lyöttämä A. 0. Aschanin 65-vuotismitali on lyöty Janvier Et: Berchotin tehtaassa 

pian Elfving-mitalin jälkeen.87 Molemmat mitalit ovat halkaisijaltaan pienempiä kuin Munsterhjelmin 
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muut mitalit, ja molempien leimasimet on myös hiekkapuhallettu. Aschanin mitali on Munsterhjelmin 

mitaleista ainoa, jonka tekstit ovat kokonaan suomenkieliset. Myös etusivun epäsymmetrinen ja väljä 

sommittelu on mitaleissa melko poikkeuksellinen, mutta tyypillisempää hänen suurikokoisissa seinä

reliefeissään. Takasivun muovailussa on tavoiteltu hienostunutta ranskalaishenkistä tyyliä. 

Viimeinen mitali 

Mauritz Hallbergin muistomitali (22) valmistui lopullisesti vasta Munsterhjelmin kuoleman jälkeen. 

Sitä voi pitää hänen viimeisenä mitalinaan, vaikka se ei ehkä olekaan viimeisenä muovailtu. Mitalin 

takasivu on kunnianosoitus Hallbergin työlle. 

Suomen Numismaattinen Yhdistys aikoi 1921 lyöttää puheenjohtajastaan Mauritz Hallbergista 70-

vuotismitalin.88 Hallberg piti mitalia itselleen liian suurena kunnianosoituksena, joten hankkeesta 

luovuttiin.89 Hallberg kuitenkin kuoli muutamaa vuotta myöhemmin ( 1 924), ja muistomitalia ryhdyt

tiin puuhaamaan välittömästi. Vaikka Hallberg olikin vaatimattomasti kieltäytynyt 70-vuotismitalista, 

hänellä ei muistosanojen mukaan kuitenkaan ollut mitään muistomitalia vastaan ( "det kan Ni göra 

efter min död').90 Mitalin muovailijaksi valittiin Munsterhjelm. 

Mitalin muotokuvan ilmeikkyys paljastaa, että malli on ollut taiteilijalle eläessään tuttu. Etusivun 

helmireuna on lainattu mitalitaiteen historiasta, eikä se esiinny Munsterhjelmin muissa mitaleissa. 

Takasivu kuvaa Hallbergin saavutuksia mitalitaiteen edistäjänä: keskelle sijoitettua Elias Brennerin mi

talin miniatyyrikokoista takasivua kehystävät Vänrikki Stoolin miehet. Sommitelma on samalla viittaus 

mitalitaiteen historiaan.91 

John Munsterhjelm kuoli, ennen kuin mitali valmistui lopullisesti. Mallit olivat kuitenkin valmiina, ja 

taiteilijan leski valvoi loppuun leimasimien kaiverruksen Berliinissä.92 Mitalista tuli takasivun aiheen 

ansiosta myös John Munsterhjelmin elämäntyön muistomerkki. 
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a lun perin Valvoja 1 901). 
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John Munsterhjelmin mita l ituotanto 

Luettelossa mainitaan sekä mallien todennäköinen valmistumisaika että 

mitalin valmistumisvuosi. Mitalit on pyritty sijoittamaan ni iden mallien 

valmistumisajankohdan mukaiseen kronologiseen järjestykseen. Munsterhjelm 

mainitsee omaelämäkerrallisessa tekstissään kaksi merkkiä tai mitalia (plaquett åt 

skyddskåren i Hfors och ett kamratmärke åt gamla finska gardet}, joita ei toistaiseksi 

ole pystytty jäljittämään (Munsterhjelm 1924). Toteutumattomat kipsiluonnokset 

on esitelty erikseen. 
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1 )  Säätyvaltiopäivien muistomital i  

(Suomen rita risto ja aatel i) 1 906-7/1 909 

Nelikamarinen säätyeduskunta lakkautettiin vuoden 

1906 valtiopäiväjärjestyksessä; samalla päättyi 

ritariston ja aatelin historia valtiopäiväsäätynä. 

Etusivun kuva-aiheena ritarihuone, takasivulle on 

sijoitettu haarniskoitu mies (aatelissäädyn symbol i), 

joka on hakannut ri imukiveen säätyvaltiopäivien 

kokoontumisvuodet. 

Mitali on Suomen ritariston ja aatelin lyöttämä;  päätös 

sen lyöttämisestä tehtiin viimeisil lä säätyvaltiopäivi l lä 

1 906. Mita l i  toteutettiin helmikuussa 1 907 ratkenneen 

kilpa ilun perusteella ja se valmistui 1 909. 

Läpimitta 60 mm;  lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista 1 909. 

Boström 1 1 :  1 37 ;  Hbl 1 5.2.1 907; NPr 4.2. 1 909 ja 

20. 1 1 . 1 909 

2) Elisabeth Blomqvist 1 91 2/1 91 3 

(1827- 1901), tyttökoulun johtaja, 

naissivistyksen edistäjä 

Mitalin teksti NU GRO DE FRÖN, SOM DET FÖRGÅNGNA SÅTT: 

FRÅN ANDENS ÖGA TÄCKELSET BDRTVIKER, OCH DEN FÖRGÄTNA KVINNAN 

ÅTERFÅTT MEDBORGARRÄTT I TANKENS RE PUBLIKER on lainaus 

Sakari Topeliuksen sanoittamasta Fruntimmerskolanin 

25-vuotisjuhlalaulusta vuodelta 1 869 (Samlade 

skrifter 1 1 1 ,  96). Takasivul le on kuvattu nuori neito 

(E. Blomqvist) ripustamassa ruusuköynnöstä avonaisen 

tiedon portin yläpuolelle. 

Mita l i  on lyötetty yksityisestä aloitteesta 1 9 1 2, 

ja se valmistui seuraavana vuonna. 

Läpimitta 55 mm; lyöty Berl i in issä (Oertel) 

hopeasta ja pronssista. 

Boström 1 : 1 1 4; Hal lberg 1 923 nr. 1 20; Westermarck 

1 9 1 7, 222; Hbl 24.4. 1 9 1 3 ;  Hbl 8.1 0. 1 9 1 3  
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3) Walter Runeberg 1 91 3-1 9 1 4/1 920 

( 1838- 1920), kuvanveistäjä 

Mita l in teksti FRIBOREN ÄR JAG OCH JAG TÄNKER FRITT (" ... Vapaaks 

sanotaan / mun uskoni ;  se mu l le kunniaksi: / vapaana 

synnyinkin ma maailmaan."). on lainaus J. L. Runebergin 

Vänrikki Stool in tarinoista (osa 1 , Döbeln i Jutas / Döbeln 

Juuttaal la, säe 22; suomennos Paavo Cajander) Takasivun 

kuva-aihe, Apollo ja Marsyas-veistos ( 1 872) on 

Runebergin itsensä muovai lema (sign v.R. 1 91 4). 

75-vuotismitali on muovailtu 1 91 3- 1 4; mital i  valmistui 

1 920. Mita l in lyöttivät Walter Runebergin ystävät ja 

taiteenharrastajapiirit. Runeberg muovai l i  takasivun 

tilaajien toivomuksesta. 

Läpimitta 55 mm;  lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista. 

Boström 1 : 1 27 ;  Hal lberg 1 923 nr. 1 29 : 1 ; Hbl 5.2.1 920; 

SNY pöytäkirjat 

4) Elias Brenner 1 91 7-1 91 8/1 920 

(1647- 1 717) hoviminiatwrimaalari, muinaistutkija, 

numismaatikko 

Muotokuvan mall ina on Arvid Karlsteenin min iatyyri 

vuodelta 1 683 (pei l ikuvaksi käännettynä). Takasivul la 

antiikin asuun pukeutunut vanhus lepää vuoteel la 

sanellen nuorelle muistiinpanoja tekevälle kirjuri l le. 

Lepovuoteen juurel la kirjoja sekä rahoja ;  yhden kirjan 

kannessa näkyvä teksti THESAURUS on viittaus Brennerin 

pääteokseen. 

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen lyöttämä 

2OO-vuotismuistomitali (1 91 7) ;  luonnokset hyväksyttiin 

helmikuussa 1 9 1 8  ja mitali valmistui 1 920. 

Läpimitta 60 mm; lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista 1 920, hopeiset lisäkappaleet (2Okpl) 

Helsingissä (Suomen Rahapaja) 1 922; myös näissä 

Oertel in merkit. 

Boström I :25:VI I ;  Hal lberg 1 923 nr.23a ,Talvio 1 989 nr. 1 ;  

SNY pöytäkirjat sekä kirjeenvaihto 



5) Uusikaupunki 300 vuotta 1 91 7  /1 922 

Kustaa II Aadolf myönsi Uudellekaupungille kaupunkioikeudet 

19.4. 1617. 

Muotokuva noudattaa tunnettua tyyppiä, jossa kuningas 

esiintyy profi i l issa pukeutuneena haarniskaan ja pitsi

kau lukseen, päässään hänel lä on laakeriseppele. Takasivun 

kuva-aiheena Uusikaupunki mereltä päin nähtynä, etualal la 

kuunari. M ital in yläreunassa kaupungin kruunattu vaakuna, 

a lareunassa Savonin suvun vanha puumerkki 

(kaksi viikatetta ristissä). 

Mita l in tekstit ovat latinaksi: etusivul la GUSTAvus ADOLPHUS REX 

MAGNUS DUX FINLANDIAE NEOSTADII CONDITOR (Kuningas Kustaa Adolf, 

Suomen suuri ruhtinas, Uudenkaupungin perustaja), 

ja takasivulla IN MEMORIAM 11 1 SAECULORUM PIETAS FILII 

(300-vuotismuistoksi poikien uskol l isuus). 

Mital in päätti lyöttää konsul i  Erik Savon 1 9 1 7. Kipsimal lit 

ol ivat valmi ina huhtikuussa 1 9 1 7 ; mitali valmistui 1 922. 

Taitei l ija lyötti jälkikäteen mital ista ylimääräisiä kappaleita. 

Läpimitta 55 mm; lyöty Berl i in issä (Oertel) kul lasta (1 kpl), 

hopeasta (1 0kpl) ja pronssista (90kpl). 

Boström 1 1 : 1 41 ; Sandström 1 99 1 ,  1 56-1 58, 1 63., SvPr 

1 2.4. 1 922, SNY pöytäkirjat 

6) Rabbe Axel Wrede 1 91 9  / 1 921  

(1857- 1938), Helsingin yliopiston siviilioikeuden ja 

roomalaisen oikeuden professori 1885- 1905, senaattori, 

senaatin oikeusosaston varapuheenjohtaja 7905- 1909, Åbo 

Akademin kansleri 7978- 7937 . Lai/lisuustaistelun keskeisiä 

hahmoja toisella venäläistämiskaudella. 

Muotokuvan oikeal la  puolella on Wrede-suvun vapaa

herra l l inen vaakuna. Takasivun teksti RÄTT ALLTID WARAR on 

Wreden tunnuslause, ja sanojen alkukirjaimet vastaavat 

Wreden nimiki rjaimia. Takasivulle on kuvattu oikeuden 

ruumii l l istuma poimimassa tiedon puun hedelmiä ja 

asettelemassa ni itä oikeudenmukaisuuden vaakaan. 

Suomen Lakitieteel l inen Yhdistys päätti lyöttää mita l in  

1 9 1 9; 70-vuotismita l i  valmistui 1 92 1 .  Wrede o l i  yhdistyksen 

puheenjohtaja 1 848-1 906 ja kunniajäsen vuodesta 1 9 1 2. 

Läpimitta 55 mm; lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista 1 92 1 .  

Boström 1 : 1 35;  Hal lberg 1 923 nr. 1 33 ;  SNY pöytäkirjat 
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7) Carl Gustaf Mannerheim 1 91 9/1 922 

(1867- 1951), ratsuväen kenraali, armeijan ylipäällikkö, 

valtionhoitaja 

Muotokuvan oikealla puolella on Mannerheim-suvun 

vapaaherrall inen vaakuna. Mital in teksti on sommiteltu 

latinaksi: IN LIBERTAE PATRIAE MEMORIAM FACIENDUM CURAVIT ANNO 

MCMXIX NOBILITAS FINOANDIAE (Isänmaan vapauden muistoksi 

[mita l in] tekemisestä huolehti Suomen aatelisto vuonna 

1 91 9). 

Hallbergin tulkinnan mukaan mital in takasivul la Suomen 

leijona seisoo kah leet katkottuina valmi ina taisteluun; 

hakaristikoristeiseen vaippaan pukeutunut nuori  soturi 

suojaa leijonan päätä kilvellä ja kohottaa koston 

l iekehtivää miekkaa. (Hal lberg 1 926, 1 41 :IV) 

Suomen ritaristo ja aateli päätti lyöttää mita l in 

vapaussodan muistoksi (1 9 19) ;  l uonnokset hyväksytti in 

seuraavan vuoden lopulla ja mital i  valmistui 1 922. Mital in 

kultainen kappale luovutetti in  Mannerheimi l le 9.2. 1 922;  

hopea- ja pronssimitalit tulivat myynti in  myöhemmin. 

Mital ia on käytetty myös suojeluskuntien ampuma

kilpailujen pa lkintona. Mital ista tunnetaan muutama kap

pale, jossa taka sivun teksti on virheell inen (FINLADIAE). 

Läpimitta 60 mm;  lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista (lisäksi yksi kultainen kappale). 

Boström 1 : 1 57 I; Hal lberg 1 923 nr. 1 41 :IV; Ritarihuoneen 

arkisto; Hbl 27.2. 1 922 

8) Kokkolan kaupunki JOO vuotta 1 920/1 921 

Kustaa Ii Aadolf myönsi Kokkolalle kaupunkioikeudet 

1 7.9. 1620. 

Mita lin tekstit ovat latinaksi: etusivul la GUSTAvus ADOLPHUS 

REX MAGNUS OUX FINLANOIAE CONOITOR OPPIOI GAMLACARLEBY 

(Kuningas Kustaa Aadolf, Suomen suuri ruhtinas, Kokkolan 

kaupungin perustaja), ja takasivulla IN MEMORIAM 11 1 SAECU

LORUM (300-vuotismuistoksi). Kuninkaan pitsikauluksen 

koristeena ovat Suomen maakuntavaakunat sekä leijona 

ja kolme kruunua. Takasivun kuva-aiheena on Kokkolan 

vapaudenpatsas (Munsterhjelmin omaa työtä). 

Kokkolan kaupunginva ltuusto päätti 300-vuotismital in 

lyöttämisestä 1 920, se valmistui 1 92 1 .  

Läpimitta 5 5  mm;  lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista 1 92 1 .  

Boström 1 1 : 1 56; SvPr 1 2.4. 1922; SNY pöytäkirjat 



9) Hjalmar Munsterhjelm 1 920/1 923 

(1840- 7905), taidemaalari 

Muotokuva on esitetty marmoriveistoksena, 

johon kuvanveistäjä hakkaa nimeään. 

John Munsterhjelmin itsensä lyöttämä muistoplaketti 

(muovai ltu 1 920), valmistui 1 923. 

Koko 60x42 mm;  lyöty Berl i in issä (Oertel) 

hopeasta ja pronssista 1 923. 

Boström 1 :129; Hallberg 1 923 nr.122 ;  SNY pöytäkirjat 

1 0) Haapaniemen ja Haminan kadettikoulut 1 921 

Kadettikoulu perustettiin 1 779, ja se  toimi vuoteen 1812 

Haapaniemellä, mistä se siirrettiin Haminaan 1821. 

Bobrikov lakkautti koulun 7903. Kadettikoulu perustettiin 

uudelleen 7921. 

Etusivun kuva-aiheena on Haapaniemen kadettikoulun 

muistomerkki. Takasivun teksti CONSTANTEM DECORAT HONOR 

(Kunnia kestävän palkka) on Kadettikunnan 

tunnuslause. Takasivulle on kuvattu mita l i ,  jossa on teksti 

PRO LIBERTATE PATRIAE (Isänmaan vapauden puolesta). 

Muistomital in lyötti 1903 lakkautetun kadettikoulun to

verikunta, kun kadettikoulu perustetti in uudelleen 1921. 

Läpimitta 55 mm; lyöty Berliinissä (Oertel) hopeasta 

ja pronssista 1 921. 

Boström 1 1 : 1 35; SNY pöytäkirjat 
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1 1 )  Alexander Armfelt 1 921/1 923 

(1794- 1876), ministerivaltiosihteeri 1841- 1876, 

todellinen salaneuvos; kanslerin 

esittelijä 1841- 7 855, vt. kansleri 7 855- 18 76 

Takasivun teksti FIDE ET AMORE (Uskol l isuudella ja 

rakkaudella) on Armfeltin tunnuslause. 

Yleisölle myytäväksi tarkoitettu muistomitali 

(1 92 1 ) ;  mitali va lmistui 1 923. 

Lyöttäjänä apulaism in isterivaltiosihteeri 

Carl Alexander Armfelt; hankkeen toteutti 

Suomen Numismaattinen Yhdistys. 

Läpim itta 55 mm; lyöty Berl i in issä (Oertel) 

hopeasta ja pronssista 1 923. 

Boström 1 :99; Hal lberg 1 923 nr. 1 1 8 ;  SNY 

pöytäkirjat 

1 2) Suomen kaarti 1 922 

Suomen kaarti sai alkunsa 7872 perustetusta 

jääkärirykmentistä. Vanhan kaartin arvon se sai 

Turkin sodan jälkeen 1878. Kaarti hajotettiin 7905. 

Takasivul la kuvattu, F. E. Sjöströmin 1 881 

suunnittelema Gornyi Dubnjakin val loituksen 

muistomerkki sijaitsee mital in etusivu lle kuvatun 

Kaartin kasarmin (nyk. pääesikunnan) rakennuk

sen sisäpihal la. 

Muistomita l in lyöttivät kaartin entiset upseerit 

1 922. 

Läpimitta 55 mm; lyöty Berl i in issä (Oertel) 

hopeasta ja pronssista 1 922. 

Boström 1 1 : 1 36; SNY pöytäkirjat 



1 3) C. J. Adlercreutz 1 921/1 923 

(1757- 1815), kenraali, valtioneuvos 

Muotokuva on muovailtu Per Krafft nuoremman 

maalauksen (1 809) tai siitä tunnettujen jäljennösten 

mukaan (yllä manttel i  ja töyhtöhattu, kädestä puuttuu 

kaukoputki ja rinnasta miekkaritarikunnan suuren 

ristin ritarin merkki). Muotokuvatyyppi on tul lut tun

netuksi kuparipiirroksena (A.V. Berndes) sekä Albert 

Edelfeltin kuvituksesta (1 900). 

HAN ÄGDE KRAFT OCH MOD ATT RÄDDA FINLANDS ÄRA ("Han, [som 

då allt gafs bort] än ägde kraft och mod / [Att träda 

fram och] rädda Filands ära," = "[ja, kaikkein horju

essa,] Suomen mainehen / pelasti vielä voimal l '  ur

hoisalla,") on la inaus J. L. Runebergin Vänrikki Stool in 

tarinoista (osa 1 1 ,  Ad lercreutz, säe 1 4; suomennos Paa

vo Cajander). Takasivulla Vänrikki Stoolin tarinoiden 

Adlercreutz-runon kohtaus, jossa Adlercreutz seisoo 

Siikajoen rannalla viittomassa rynnäkköön ryhtyvil le 

joukoille (vastaava aihe myös Edelfeltin ja Malmbergin 

kuvituksessa). 

Suomen sodan sankarit -sarja 1 921 ; ensimmäiset 

kolme mital ia valmistuivat 1 923 (etusivun kipsimal l it 

ol ivat valmi ina 1 922). Sarjan lyötti Suomen Numis

maattinen Yhdistys. 

Läpimitta 55 mm;  lyöty Berliinissä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista 1 923. 

Boström 1 :73, Hal lberg 1 923 nr. 1 1 4, Talvio 1 989 nr.2; 

SNY pöytäkirjat sekä kirjeenvaihto; Hbl 1 6.5.1 923 
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1 4) G. C. von Döbeln 1 921/1 923 

(1 758- 1820), kenraaliluutnantti 

Rintakuva (o.p., puolittain katsojaan kääntyneenä) univormun 

rinnassa ritarimerkki (mal l i  kuten miekkaritarikunnan suuren 

ristin ritarin kaulassa kannettavan merkin - ei siis rintatähti), 

mutta merkin keskuskuviona tähti kuten Pohjantähden 

ritarikunnan merkeissä). Muotokuvan mal l i  on todennäköisesti 

väl ittynyt Väinö Blomstedtin kopiona (Fänrik Stå ls män, 

Helsignfors 1 901 )  tai Edelfeltin vinjettikuvana. Vastaavanla inen 

muotokuva on myös Lea Ahlbornin mital issa vuodelta 1 883 

(perustuu aika laislitografiaan). 

Takasivun teksti VÄLAN TILL STRID TILL SLAG VÅR KAMP BLIR SKÖN I DAG 

BLIR DÖBELNS DAG (''Välan [då, ädla folk,] til l strid, tili slag ! . . .  / ... 

Vår kamp blir skön, i dag är Döbelns dag." = "Siis taisteluhun, 

[väki verraton!] . . .  / . . . / tää Döbelnin, tää voiton päivä on !") 

on lai naus J. L Runebergin Vänrikki Stool in tarinoista (osa 1, 

Döbeln i Jutas / Döbeln Juuttaal la, säe 1 9; suomennos Paavo 

Cajander). 

Suomen sodan sankarit -sarja 1 921 ; ensimmäiset kolme mital ia 

valmistuivat 1 923 ( etu- ja takasivun kipsimal lit ol ivat valmi ina 

1 922). Sarjan lyötti Suomen Numismaattinen Yhdistys. 

Läpimitta 55 mm; lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista 1 923. 

Boström 1 :73, Hal lberg 1 923 nr. 1 1 4,Talvio 1 989 nr.3; SNY 

pöytäkirjat sekä kirjeenvaihto; Hbl 1 6.5.1 923 " 

1 5) J. A. Sandels 1 921/1 923 

(1764- 1831), sotamarsalkka, käskyn haltija 

Muotokuva Per Krafft nuoremman maalauksen tai sen kopion 

mukaan (v.p., puol itta in katsojaan kääntyneenä ;  sotamarsalkan 

univormu kunniamerkkeineen: serafi imiritarikunnan nauha ja 

rintatähti, jonka alla miekkaritarikunnan suuren ristin ritarin 

merkki; kau lassa miekkaritarikunnan komentajamerkki sekä 

suuren ristin ritarin kaularisti). 

Takasivun teksti STIGANDE DJÄRFT SOM DEN HVILANDE ÖRN on la inaus 

Esaias Tegnerin runoteoksesta Fritiofs saga (XV Vikingabalk). 

Suomen sodan sankarit -sarja 1 92 1 ; ensimmäiset kolme mita l ia 

valmistuivat 1 923 (etusivun kipsimal l it olivat va lmi ina 1 922). 

Sarjan lyötti Suomen Numismaattinen Yhdistys. 

Läpimitta 55 mm;  lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista 1 923. 

Boström 1 :73, Hal lberg 1 923 nr. 1 1 4, Talvio 1 989 nr.4; SNY 

pöytäkirjat sekä kirjeenvaihto; Hbl 1 6.5. 1 923 



1 6) C. N. af Klercker 1 923/1 924 

(1734- 1817), jalkaväen kenraali, 

armeijan ylipäällikkö 1808 

Muotokuva v.p., puolittain katsojaan kääntyneenä 

(univormussa nauha ja miekkaritarikunnan rintatähti). 

Muotokuva lle on olemassa esikuva, josta tunnetaan 

kopioita. Takasivun tekstit ÄRA ÖFVER GAMLE KLERCKER EVIG 

ÄRA KRÄFVER HAN ("Kunniata ukko Klercker iät päivät 

saa kohon!") ja VI LITTE PÅ HVARANDRA / VI PÅ HONOM HAN PÅ 

oss ("toinen luottaa toisehensa, häneen me ja meihin 

hän.") ovat la inauksia J. L. Runebergin Vänrikki Stool in 

tarinoista (osa 1 1 ,  Fänrikes marknadsminne / Vänrikin 

markkinamuisto, säkeet 1 6  ja 1 7 ; suomennos Paavo 

Cajander). 

Suomen sodan sankarit -sarja 1 924. Mal lit o l ivat 

valmi ina joulukuussa 1 923, mitalit valmistuivat 1 924. 

Lyöttäjänä Suomen Numismaattinen Yhdistys. 

Läpimitta 55 mm;  lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista 1 924. 

Boström 1 :59; Talvio 1 989 nr.5; SNY pöytäkirjat 

1 7) J. Z. Duncker 1 923/1 924 

(1774- 1809) everstiluutnantti 

Muotokuva (o.p.; univormu) seurailee Edelfeltin 

kuvitusta. Takasivun teksti SIN FOSTERJORD HAN TROHET SVOR 

FÖR DEN SITT ALLT HAN VILLE VÅGA ("Sin fosterjord han trohet 

svor, / För den [som för en brud, en mor,] / Sitt a l lt han 

vil le våga, -" = "ja synnyinmaal le armaal leen / [kuin 

morsiolle, -äidi l leen] / hän kaikki uhriks kantoi;-") 

on lainaus J. L. Runebergin Vänrikki Stool in tarinoista 

(osa 1 1 ,  Den femte ju l i  / Heinäkuun viides päivä, säe 1 5; 

suomennos Paavo Cajander). 

Suomen sodan sankarit -sarja 1 924. Mall it olivat 

valmi ina joulukuussa 1 923, mitalit valmistuivat 1 924. 

Lyöttäjänä Suomen Numismaattinen Yhdistys. 

Läpimitta 55 mm; lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista 1 924. 

Boström 1 :91 ; Talvio 1 989 nr.6; SNY pöytäkirjat 
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1 

1 8) Olof Wibelius 1 923/1 924 

(1752- 1823), Karjalan laamannikunnan laamanni, 

Kuopion läänin maaherra 

Muotokuva J. A. Gi l lbergin miniatyyrin (1 808) tai siitä 

tehdyn kopion mukaan (v.p.; maaherran univormu, 

rinnassa pohjantähden ritarikunnan ritarimerkki). 

Takasivun tekstit LAG SKALL ÖFVERLEVA MIG SOM JAG LÅNGT EFTER 

DEN BLEF TILL ("[Men] lag skall öfverlefva mig, som jag / 

Långt efter blef til l." = "[Mut] laki, ennen mua syntynyt, 

/ myös jälkeheni jää.") ja NAMNETS ÄRA VAR / ATT DET VAR 

HANS ("[Ty] namnets ära var att det var hans," = "se 

hänen nimenään sai kunnian / ja nousi a rvohon.") ovat 

la inauksia J. L Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista 

(osa 11, Landshöfdingen / Maaherra, säkeet 1 8  ja 3 ;  

suomennos Paavo Cajander). Takasivun kuva-aiheena on  

Vänrikki Stoolin tarinoiden Maaherra-runon kohtaus, 

jossa Wibelius vastustaa venäläisten uhkavaatimuksia ja 

vetoaa maan lakeihin (sama aihe esiintyy myös Edelfeltin 

sekä Malmströmin kuvituksessa toisesta näkökulmasta 

kuvattuna). 

Suomen sodan sankarit -sarja 1 923. Mal l it  ol ivat 

va lmiina joulukuussa 1 923, mita l it valmistuivat 1 924. 

Lyöttäjänä Suomen Numismaattinen Yhdistys. 

Läpimitta 55 mm;  lyöty Berl i inissä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista 1 924. 

Boström 1 :68; Talvio 1 989 nr.7; SNY pöytäkirjat 

1 9) Georg Adolf Strömberg 1 923 

(1823- 1906), valtion rautateiden ensimmäinen pääjohtaja 

Etusivun muotokuva perustunee signeeraamattomaan 

maalaukseen. Taksivun teksti on latinaksi: INGENIO ET LABORE 

VIAE ILLUSTRANTUR (Lahjakkuudella ja työllä tiet vala istaan). 

Kuva-aiheena rautateiden hengetär. Maapal lolta erottuu 

Suomen kartta, johon pilviverhon takaa paljastuvan 

auringon säteet kurkottavat. Mitalissa on syrjäkirjoitus. 

Muistomital in lyötti Suomen Rautatieläiset r.y. 1 923 

(aloitteentekijänä rautateiden si l loinen pääjohtaja Jalmar 

Castren, käytännön järjestelyt hoiti Rautatiemuseo). 

Läpim itta 55 mm; lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta ja 

pronssista 1 923. 

Boström 1 : 1 1 2 ; Hbl 25. 1 1 . 1 923; Iltalehti 20.9.1 924; HS 

2 1 .9.1 924, SNY pöytäkirjat 



20) Suomen Puuhiomoyhdistys 1 923/1 924 

Finska Träsliperiföreningen; perustettu Viipurissa 

1892/1893 

Yhdistyksen 30-vuotismitali, joka ol i  tarkoitettu 

l i ikekumppanei l le jaettavaksi. Kuusipuu on yhdistyksen 

tunnus. 

Läpimitta 55 mm;  lyöty Berl i in issä (Oertel) hopeasta 

(70kpl) ja pronssista (500kpl) 1924. 

Boström 1 1 :219; SNY pöytäkirjat 

21)  Fredrik Emil Wolmar Elfving 1 924/1 925 

(1854- 1942), kasvitieteen dosentti 1881, professor i 

1892- 1926, matemaattis-/uonnontieteellisen osaston 

dekaani 191 1- 1924 

Mita l in  takasivulle on kuvattu Helsingin yliopiston 

kasvitieteen la itoksen päärakennus Kaisaniemessä. 

Etusivun a lkuperäisma l l ista on olemassa muunnos, 

josta on valettu seinäreliefi / muotokuvamedaljonki 

(Helsingin yliopisto, kasvitieteen la itos). 

Takasivun teksti on latinaksi : MEMORIAM PRAECEPTORIS 

SEPTUAGENARII AUCTORIS INSTITUTI BOTANICI IN AERE INCIDENDAM 

CURAVERUNT DISCIPULI (Seitsenkymmenvuotiaan opettajan 

ja kasvitieteen la itoksen perustajan muistoksi pronssi in  

kaiverruttivat oppi laat). Mita l issa on syrjäkirjoitus. 

70-vuotismita l in  lyöttivät Elfvingin oppilaat 1924; 

mita l i  valmistui 1924/1925. 

Läpimitta 50 mm;  lyöty Pariisissa (Janvier, Bercholt Et: 

Co) hopeasta ja pronssista 1924. 

Boström 1 :140; Hbl 13.12.1924; HS 13.3.1925 
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22) Mauritz Hallberg 1 924/1 926 

(1851-1924), valtioneuvos, 

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen puheenjohtaja 

Takasivulle on kuvattu Vänrikki Stool in m iehet -sarjan 

mitalien etusivut kehäsommitelmana; keskustassa 

laakeriseppeleen ympäröimä Brenner-mita l in takasivu. 

Muistomitali päätetti in  lyöttää 1 924. Mal l it o l ivat 

valmiina taitei l ijan kuollessa 1925; mita l i  valmistui 

1 926. Lyöttäjänä Suomen Numismaattinen Yhdistys. 

Läpimitta 60 mm; lyöty Berl i in issä (0ertel) hopeasta ja 

pronssista 1 926. 

Boström 1 : 1 35; Talvio 1989 nr. 8; SNY pöytäkirjat sekä 

kirjeenvaihto 

23) Adolf Ossian Aschan 1 925 

(1860- 1939), kemian professori 1908- 1927, 

Suomen Kemistiseuran perustajajäsen. 

65-vuotismita l in  lyötti Suomen Kemistiseura 1925. 

Läpimitta 50 mm; lyöty Pariisissa (Janvier, Bercholt Et 

Co) hopeasta ja pronssista 1 925. 

Boström 1 : 1 47 1 



24) Suomen Automobii l iklubi 1 925 

Finlands Automobilk/ubb; perustettu 7979, yhdistetty 

1972 Suomen autoliiton kanssa Autoliitoksi 

(Automobilförbundet] 

Ansio- ja palkintoplaketti 1925 

Koko 88x60 mm; lyöty Boströmin tietojen mukaan 

Pari isissa hopeasta ja pronssista 1925. Suomen 

kansallismuseon kokoelmissa olevat kappaleet ovat 

myöhäisempiä, ja ne on lyöty joko Suomen Kultasepät 

Oy:ssä tai Kultateollisuus Oy:ssä pronssista (myös 

kullattuina ja hopeoituina). 

Plaketin muotoilua on Autoli iton aikana muutettu 

ni in, että kaiverrukselle varattuun tilaan sijoitettiin 

teksti AUTOLIITTO R.Y. / AUTOMOBILFÖRBUNDET R.F. (kaiverrus 

on sittemmin tehty takasivulle). Samassa yhteydessä 

vaihdettiin myös uuden liiton tunnus vanhan tilalle. 

Boström 11 :208 
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John Munsterhje lm 

Elämäkertatiedot koonnut Teppo Jokinen 

1 879 

John (Johan Hjalmar) Munsterhjelm 

syntyy Tuuloksessa 11. päivänä 

joulukuuta 1879 Hjalmar ja Olga 

Munsterhjelmin vanhimpana poikana. 

1 889-1 898 

Nya svenska läroverket i Helsingforsin 

oppilas. 

1 900- 1 902 

Kirjoittautuu Helsingin polyteknil liseen 

opistoon koneinsinöri linjal le syksy l lä 

1900. Käy samanaikaisesti armeijan 

vapaaehtoisena Uudenmaan 

ensimmäisessä tarkk'ampuja

pataljoonassa ja opiskelee syksy l lä  

1901 Ateneumissa Taideteollisu us

keskuskou lussa muovailua Johann 

Fried lin ohjauksel la. Liittyy 

1900 kuorolaiseksi Akademiska 

Sångföreningeniin ja kevääl lä 1902 

Mun tra Musikan tcreihin. 

1 902- 1 903 

Muuttaa syksyl lä 1902 Berliiniin. 

Opiskelee kuvanveistoa Berliinin 

taideteol lisuusmuseon koulussa 

(Die Unterrichtsanstallt des 

Kunstgewerbemuseums Berlin) Wilhe lm 

1 907 

Voittaa Suomen ritarikunnan ja 

aateliston mu istomitalikilpailun. Saa 

suunnitel lakseen Axel Schaumanin 

suvun hautamonumentin Vaasaan. 

Osal listuu kesä l l ä  Berliinin suureen 

Haverkampin veistoluokalla. Lyhyt vierailu taidenäyttelyyn (Die grosse Ber/incr 

Pariisissa. Kunstausstcllung) kahdel la 

muotokuvalla. 

1 904- 1 906 

Aloittaa kevääl lä 1904 kuvanveiston 

opinnot Berliinin Kuvataideakatemian 

korkeakoulussa (Die königliche 

akadcmische Hochschu/e fiir die bildcnden 

Kiinste zu Berlin) Gebhard Janeschin 

veistoluokal la. Talvi lukukautena 1905/06 

Peter Breuerin oppi laana. Kou lun 

oppilaskunnan edustajiston jäsen. 

Adolf Paulia esittävä rintakuva on esi l lä 

Suomen taitei lijaseuran näyttelyssä 

Ateneumissa 1904 ja se ostetaan 1 906 

Antellin kokoelmaan. 1 905 Suomen 

Taiteilijaseuran jäsen. 

Hjalmar Munsterhje lm kuolee huhtikuussa 

1905. John Munsterhje lm muuttaa 

kevää l lä  1906 Helsinkiin. 

1 908- 1 91 0  

Muuttaa uudel leen Berliiniin. 

Opintomatka Italiaan ja l äntiseen 

Eurooppaan. Muovai lee kevää l lä  1909 

Jean Sibe l iuksen rintakuvan. Avioituu 

vuoden 1909 lopu l la Frankfurt an 

der Oderista kotoisin olevan floristi 

Hedvig Schneiderin ( 1876-1943) 

kanssa. Pienoisveistosten ohel la mm. 

valtioneuvos Fredrik Saltzmanin ja 

kuvanveistäjä Walter Runebergin 

rintakuva sekä suihkukaivoveistos 

Soima (Suomen järvet). 



1911-1913 

Munstcrhjelmit muuttavat 

keväällä 1911 pysyvästi asumaan 

Helsinkiin. John on vastaperustetun 

Suomen kuvanveistäjäliiton 

jäsen (varapuheenjohtaja 1917-

1924). Alkaa soveltaa tekokiveä 

julkisivuveistoksissa ja -koristeissa sekä 

hautakivissä. Suomen Taiteilijaseuran 

varapuheenjohtajana 1913-1915. 

1914-1918 

Munsterhjclm toimii Suomen 

kuvanveistäjäliiton ensimmäisen 

veistonäyttelyn komissaarina 1914. 

Toteutettuja julkisivuveistoksia 

mm. Rakennushallituksen talossa 

Helsingissä, C. J. Hartmanin liiketalossa 

Vaasassa ja Karkun kirkossa. Yhteistyö 

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 

kanssa alkaa 1917 Elias Brennerin 200-

vuotismuistomitalin suunnittelulla. 

191 9-1924 

Munsterhjelm suunnittelee Lokalahden 

ja Kokkolan vapaudenpatsan sekä useita 

sankarihautapatsaita (mm. Joensuu, 

Kokkola, Kaarlela, Kannus). 

Suunnittelee vuodesta 1921 

Numismaattiselle Yhdistykselle 

Suomen sodan sankarit -mitalisarjaa; 

ensimmäiset kolme mitalia valmistuvat 

1923, seuraava sarja 1924. 

Vaasan kau1>ungintalon korkokuvat 

paljastetaan 1 924. 

1925 

John Munsterhjelm kuolee 

Helsingissä 16. päivänä elokuuta 

u m pis uo lentu lehd u kseen. 
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Mita l itaiteen vuosiki lpa i lu 2008 

J u h a  L i n d s t r ö m  

Kirjoittaja on Turun Piirustuskoulun Ystävät ry:n sihteeri 

Kuvat Erik Mäkinen ja Sampo Parkkonen 

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:n järjestämä mitalitaiteen vuosikilpailu 2008 ratkaistiin maaliskuussa Turussa. 

Aiheeltaan kilpailu oli perinteiseen tapaan vapaa. Kilpailuehdotuksia tuli edelliseen, 2007 järjestettyyn kil

pailuun verrattuna hieman enemmän, huippuvuosien osallistujamääristä jäätiin kuitenkin selvästi. Tasoltaan 

kilpailu oli vaihteleva, palkitut puolustivat kuitenkin suomalaisen mitalitaiteen asemaa hyvin. 

Kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Killan nimeämänä kuvanveistäjä Erik Mäkinen, tun

nustettu mitalitaiteen tekijä ja opettaja. Suomen Kuvanveistäjäliiton asiantuntijajäseninä juryssä istuivat 

kuvanveistäjät Anssi Taulu ja Barbara Tieaho. Kutsuttuina jäseninä kilpailuehdotuksia arvioivat amanuenssi 

Riitta Kormano Wäinö Aaltosen museosta Turusta sekä taiteentuntija ministeri Christoffer Taxell. Palkinto

lautakunnan sihteerinä toimi Juha Lindström Turun Piirustuskoulun Ystävät ry:stä ja teknisenä avustajana 

kuvanveistoa Turun taideakatemiassa opiskeleva Sampo Parkkonen. 

Palkintolautakunta kokoontui maaliskuisena maanantaina Turun taideakatemian tiloihin pohtimaan kil

pailuehdotusten tasoa niin teknisestä kuin temaattisesta näkökulmasta. Sampo Parkkonen oli avannut eh

dotukset sisältäneet pakkaukset ja laittanut työt valmiiksi esille. Määräaikaan helmikuun 2008 loppuun 

mennessä oli saapunut kaikkiaan 61 kilpailuehdotusta. Lautakunta päätti keskustelun jälkeen hylätä yhden 

ehdotuksen työssä olleen tekijän nimen takia. 

Kilpailuehdotukset luokiteltiin jurytyksessä A-, B- ja C-sarjaan siten, että aluksi ehdotusten määrää vähen

nettiin karsimalla töitä C-sarjaan. Jäljelle jääneistä ehdotuksista käytiin tiukka, mutta asiallinen keskustelu, 

jonka pohjalta kilpailuehdotuksista valikoitui A-sarjaan 7 ja B-sarjaan 9 ehdotusta, kaikkiaan siis noin 

neljäsosa ehdotuksista. 

Mitalitaiteen vuosikilpailusta 2008 kokonaisuutena katsoen palkintolautakunta totesi ehdotusten olleen tek

niseltä tasoltaan ja teemoiltaan hyvinkin vaihtelevia, palkitut nousivat kuitenkin selkeästi esille. Yleisesti otta

en muotokieli oli ehdotuksissa konservatiivinen. Lautakunnassa kaivattiin leikkisyyttä pateettisuuden sijaan. 
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Palkintolautakunta päätyi yksimielisesti ratkaisuun, jonka mukaan ensimmäinen palkinto jaetaan kah

den tasaväkisen kilpailuehdotuksen kesken. Lautakunta perusteli ratkaisuaan sillä, että yksikään työ 

ei selkeästi noussut muiden yläpuolelle joko tekniseltä tai temaattiselta aiheen käsittelyltään. Palkin

tosumma oli näin ollen 2 650 euroa kummallekin ensimmäiselle sijalle asetetulle kilpailutyölle. Lisäksi 

jaettiin kolmas, 1800 euron suuruinen palkinto. 

Ensimmäinen palkinto päätettiin jakaa kilpailuehdotusten Yömetro ja H. S. Urbonus - H. S. Rusticus 

kesken. Kolmannen palkinnon sai ehdotus Kwneleet. Nimimerkkien takaa paljastuivat edellä olevassa 

järjestyksessä Andrei Bakharev, Mika Natri ja Pertti Kukkonen. Palkintolautakunnan mielestä oli välttä

mätöntä jakaa myös kaksi lunastusta, arvoltaan 800 euroa kumpikin. Lunastukset menivät ehdotuksille 

Eksyneet ja Luokka sota, tekijöiksi paljastuivat Reijo Paavilainen ja Veera Kannosta-Puhakka. Palkituista 

osa oli hyvinkin tuttuja aikaisemmista Mitalitaiteen Killan järjestämistä kilpailuista. 

Andrei Bakharevin kilpailuehdotus uudistaa palkintolautakunnan mielestä mielenkiintoisella tavalla 

mitalitaidetta. Työ on selvästi kaksipuolinen ja pystyyn asetettuna tuo tuoreen ulottuvuuden perin

teikkääseen ilmaisukeinoon. Sisällöllisesti ehdotuksen pessimistinen ilme koskettaa nykyajan kiireessä 

eläviä ihmisiä. Mika Natrin kilpailuehdotus on puolestaan viehättävän yksinkertainen ja selkeä, muo

dollisesti hallittu teos, jossa ilmenee kaupunkikuvan ja maaseudun vastakkainasettelu kirjaimellises

ti toteutettuna. Pertti Kukkosen kilpailuehdotuksessa lautakuntaa kosketti sen aihepiiri ajankohtai

suudellaan, työssä ilmenevät ilmastonmuutoksen seuraukset konkreettisella tavalla. Kaiken kaikkiaan 

palkittuja kilpailuehdotuksia leimasi palkintolautakunnan mielestä kokonaisuuden hallinta: mitalin 

kummatkin puolet olivat tasapainossa, osassa selvästi erilaisia, mutta hallittuja ja erikseenkin mielen

kiintoisia. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry:n hallituksen päätöksellä vuosimitalina toteutettiin Reijo Paavilaisen 

Eksyneet, mitalit valoi Pertti Kukkonen. 
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F I DEM XXXI TAMPERE - Tampere Goes Art Medal 
Maailman mitalitaiteen suurkatselmus 201 0 

FIDEMin jo vuodesta 1937 järjestetyt kongressit saavat jatkoa Tampereella kesäkuussa 2010. FIDEM 

XXXI -kongressin näyttely on esillä Tampereen taidemuseossa, ja luennot ja yleiskokous pidetään Tam

pere-talon auditorioissa 15.-19.6. Näyttely on auki runsaat pari kuukautta kongressin jälkeenkin elo

kuun loppuun saakka. Taidemuseo ja Tampere-talo ovat kävelyetäisyydellä toisistaan, mutta kuljetuk

siakin tullaan tarvittaessa järjestämään. 

Mikä on FIDEM 

FIDEM (Federation lnternationale de la Medaille d :4rt) on vuonna 1937 perustettu kansainvälinen mi

talitaiteen järjestö, jossa on jäseniä liki 40 maasta. FIDEMin jäsenet ovat mitalitaiteilijoita, yksityisiä 

keräilijöitä, taidehistorioitsijoita, museoita, taidemuseoita ja -gallerioita, rahapajoja sekä mitalitaiteen 

kansallisia järjestöjä. FIDEM on yli seitsemän vuosikymmenen ajan edistänyt maailman mitalitaidetta 

monin tavoin, mistä osoituksena on kongressijulkaisu Medail/es, kahdesti vuodessa ilmestyvä British 

Art Medal Societyn kanssa julkaistava The Medal sekä kongressit. näyttelyt ja kansainväliset taidemi

talikilpailut. FIDEMin arkistot ja kongressimitalit vuosikymmenten varrelta on arkistoitu Lissabonin 

yliopiston tiloihin, missä ne ovat lähinnä tutkijoiden käytössä. 

FIDEMin organisaation muodostavat hallitus (Executive Committee), neuvoa-antava komitea (Consulta

tive Committee) sekä kunkin jäsenmaan delegaatit ja varadelegaatit. FIDEMistä ja sen toiminnasta saa 

päivitettyä tietoa nettisivuiltamme www.fidem-medals.org. Vuoden 2008 alusta järjestön puheenjohta

jana on toiminut FM likka Voionmaa, Killan entinen pitkäaikainen yleissihteeri. Suomen FIDEM-dele

gaatti ja Killan hallituksen jäsen on Tampereen taidemuseon kuraattori FL Tapio Suominen. 

FIDEMin kongresseja on järjestetty järjestön perustamisesta vuodesta 1937 lähtien - sotavuosia ja 

muutamaa muuta poikkeusta lukuun ottamatta säännöllisesti joka toinen vuosi. Suomessa ja Helsin
gissä Mitalitaiteen Kilta vastasi FIDEM-kongressin järjestelyistä vuosina 1973 ja 1990. Pariisissa kong

ressi on järjestetty neljästi. Vain kaksi kongressia on tähän mennessä pidetty Euroopan ulkopuolella 

- molemmat USAn Colorado Springsin Money Museumissa. Luettelo kaikista FIDEMin tähän mennessä 

pidetyistä kongresseista on tämän artikkelin lopussa. 

Tampereen näyttely 
FIDEM pyrkii nyt ensi kertaa siihen, että mitaleitaan voi asettaa näytteille FIDEMin jäsentaiteilija tai 

taiteilija, jonka näyttelymaksusta on muuten huolehdittu. Näyttelyluettelon julkaisemisesta vastaa 

Tampereen taidemuseo. Luettelo on jaettu jäsen maakohtaisesti siten, että taiteilijakohtaisten tietojen 

ja mitalivalokuvagallerian ohella kunkin maan mitalitaiteesta on johdanto. 

Näyttelyssä esillä olevat taidemitalit edustavat jäsenmaiden edellisen FIDEM-kongressin jälkeistä uusin-
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Kari Juva: FIDEM XV 1973 (70 mm, pronssia, lyöty) 

ta mital ituotantoa. Koska näyttelyyn mahtuva määrä on rajal l inen, lohkaisevat näyttelymital it vain 

osan er i  jäsenmaiden tuotannosta. Tampereella on siis esil lä vuonna 2007 ta i  sen jä lkeen valm istunei

ta mitaleita. Kansa l l iset mita l imäärät perustuvat Tampereella 2009 delegaattikokouksessa tehtävään 

päätökseen maakohtaisista kii ntiöistä. M ital ien kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 800 - m ita l i

sivujen määrän 1 500-1 700. Tampereen taidemuseo vastaa näyttelyarkkitehtuurista ja teettää näyt

telyyn tarvittavat vitri in it. Tapahtuma tu l lee todentamaan Kil lan entisen puheenjohtajan Arvo Ahon 

huomautuksen, jonka mukaan "kaikki mitalit eivät katsojaa säväytä, mutta runsai n  määrin saa ihai l la 

tekijöiden miel ikuvituksen, joskus hätkähdyttävienkin oiva l lusten ja taiteel l isen luomiskyvyn määrää". 

Kongressi 

FIDEM XXXI-kongressi pidetään Tampere-talossa. Kongressin vastuul l inen järjestäjä on Tampereen tai

demuseo yhteistyössä Tampereen kaupungin, Tampere-talon, Tampereen taiteilijaseuran ja Mital itai

teen Ki l lan kanssa. 

Kongressiohjelmaan kuuluvat myös vastaanotot ja retki sekä taite i l ijoiden workshop. Samaan aikaan 

kongressin kanssa Kilta järjestää Tampereen Gal leria Saskiaan suomalaisen mital itaiteen rinnakkais

näyttelyn. Mahdoll isesti saamme näyttelyn ajaksi esi l le kaikki aiempien kongressien kongressimital it. 

Muista mahdoll isista oheisnäyttelyistä ei ole vielä päätetty. On todennäköistä, että Tampereen Saskia

gal leriassa on myös mitalien myyntipöytä. Kongressin perinteinen Medal Fair - m italien myyntiti lai

suus - on auki lauantaina, kongressin viimeisenä päivänä Tampere-talossa. Mitaleitaan voivat tuolloin 

myydä myös u lkoma iset kongressivieraamme. Kongressin perinteinen kulttuuripitoinen jälkimatka 

kongressin osanottaj i l le on vapaaehtoinen ja käynnistyy sunnunta ina 20.6. - sopivasti viikkoa ennen 

kesän toista suurta juhlaa juhannusta. 

Kongressimitali 

Kukin FIDEM XXXI -kongressin osa l l istuja saa myös kongressimital in , jonka toteuttam istapa on vie-
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FIDEMin kongressit: 

1937 Pariisi 

1939 Liege 

1949 Pariisi 

1951 Madrid 

1953 Rooma 

1955 Tukholma 

1957 Pariisi 

1959 Wien 

1961 Rooma 

1963 Haag 

1966 Ateena 

1967 Pariisi 

1969 Praha 

1971 Köln 

1973 Helsinki 

1975 Krakova 

1977 Budapest 

1979 Lissabon 

1983 Firenze 

1985 Tukholm 

1987 Colorado Springs 

1990 Helsinki 

1992 Lontoo 

1994 Budapest 

1996 Neuchatel 

1998 Haag 

2000 Weimar 

2002 Pariisi 

2004 Seixal 

2007 Colorado Springs 

Kauko Räsänen: FIDEM XXII 1990, (lOxlO mm, 2-osainen, pronssia, lyöty} 

lä avoin. Mitalin tekijä on joka tapauksessa selvillä hyvissä ajoin ennen kongressia, ja lopputulosta 

ja julkistusta kongressin osallistujat ja mitalitaiteen harrastajat ja ammattilaiset odottavat erittäin 

kiinnostuneina. Suomessa aiemmin pidettyjen kongressien näyttelymitalit ovat lyödyn mitalitaiteen 

ehdotonta eliittiä: Kari Juvan kaksipuolinen FIDEM XV vuonna 1973 sekä Kauko Räsänen kaksiosainen 

FIDEM XXII vuonna 1990. Molempia mitaleita lyötiin myös hopeisina. 

• 

FIDEM XXXI kongressista lähetetään FIDEMin jäsenille kirjallinen kutsu kevään 2009 aikana, jolloin 

kongressin tapahtuma-aikataulun yksityiskohdat ovat tarkemmin selvillä. FIDEM XXXI -kongressille 

avataan myös oma suomen- ja englanninkielinen kotisivu ja sitä päivitetään säännöllisesti. Näyttelyä 

koskeviin tiedusteluihin vastaavat allekirjoittaneet. 

FIDEM XXXI on mitalitaiteen suurkatselmus, mitalijuhla, ja ennen kaikkea suuri haaste koko Suomen 

"taidemitalikansalle''. Varmaa on että Tampereen taidemuseo yhteistyökumppaneineen tekee kaikkensa 

luodakseen kongressille parhaat mahdolliset puitteet ja toteuttaakseen kongressin vaativan ohjelman 

mieleenpainuvasti niin, että voimme edelleenkin olla FIDEM-kongressien järjestäjien kärkijoukossa. 

FIDEM XXXI -kongressia ei kannata jättää näkemättä ja kokematta. 

T a p i o  S u o m i n e n ,  F L  

Tampereen taidemuseon kuraattori 

ta pio.suom inen@ta m pere.fi 

Tampereen taidemuseo 

PL 487, 33101 Tampere 

l i k k a  V o i o n m a a ,  F M  

FIDEMin puheenjohtaja 

i lkka.voionmaa@kolumbus.fi 

Urhei lukatu 48 A 3 

00250 Helsinki 
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Anja Juurikka lan  mita l ituotanto 1 960-l uvu lta tähän pä ivään 
- merkittävä mital ilahjoitus Killan kokoelmiin 

O u t i  J ä r v i n e n  

Anja Juurikkala, studiomuotokuva 

vuodelta 1987 (kuva Pihla) 

Kuvanveistäjä Anja Juurikkala (s. 7923) lahjoitti kuluneena vuonna Suomen Mitalitaiteen Killan kokoelmiin Kirjoittaja on FM ja 

huomattavan määrän mitaleitaan. Lahjoitukseen kuuluu 49 eri mitalia, useimpia kaksi kappaletta, mikä Suomen kansallismuseon 

on mitaleiden näytteillepanoa ajatellen ihanteellista. Mukana ovat lisäksi myös Kari Ovaskan ja Marjatta rahakammion tutkija 

Vehkasen mitalit Anja Juurikkalasta itsestään. Mitalit on liitetty osaksi Killan ainaistalletusta Tampereen Kuvat kirjoittajan, 

taidemuseoon. Kokoelman voi lahjoituksen myötä katsoa nousseen Juurikkalan mita/eiden osalta samaan ellei toisin mainita 

luokkaan Suomen kansallismuseon ja Heinolan kaupunginmuseon kanssa. Näillä on molemmilla ollut 

entuudestaan lähes täydellinen kokoelma. 

Tehtyään ensin merkittävän uran Arabian keramiikkataiteilijana Anja Juurikkala halusi muuttaa kurs

sia ja päätti ryhtyä aikuisopiskelijana perehtymään kuvanveistoon. Keramiikkataiteen pariin hän oli 

päätynyt hiukan sattumalta ollessaan tervehtimässä ystäväänsä Kaarina Ahoa - tehtaan taideosaston 

johtaja Olga Osol luuli Juurikkalan olevan työnhaussa ja kehotti tätä näyttämään taitonsa. Taideaka

temiassa epäiltiin hänen vakaita aikeitaan, mutta Oskari Jauhiainen päätti lopulta ottaa hänet yksi

tyisoppilaakseen. Seuraavana lukuvuonna hän pääsi vakinaiseksi oppilaaksi. Valmistuttuaan koulusta 

1964 hän täydensi opintojaan Italiassa Marino Marinin johdolla. 

Mitalien muovailuun Juurikkala tutustui, kun yhtenä koulun viidestä jokavuotisesta sommittelutehtä

västä oli mitali. Juurikkalan mitalin aiheena oli Suomen Taideakatemian koulu. Toinen varhainen mitali 

on vuodelta 1969 (mitali tunnetaan usealla nimellä: Kaikki kansat, YK ihmisoikeudet tai Mitalitaiteen 

Kilta). Se ei ollut rakkautta ensi silmäyksellä, sillä kirjainten muovailu tuntui sen verran vaivalloiselta, 

että Juurikkala päätti jättää mitaleiden tekemisen sikseen. Keskitien tukisäätiön tilaamat lyödyt mitalit 

saivat hänet kuitenkin palaamaan mitalitaiteen pariin 1980-luvun alkupuolella. Samoihin aikoihin hän 

keksi itselleen sopivan tavan toteuttaa kirjaimet leikkaamalla ne vahasta, ja päätti ryhtyä muovailemaan 

mitaleita suoraan lopulliseen kokoon, renessanssin mestareiden hengessä. Mitaleita hän on tehnyt siitä 

lähtien tasaiseen tahtiin vilkkaimman ajan osuessa 1990-luvulle. Tuorein mitali on valaja Väinö Ollikai

sen 70-vuotismitali vuodelta 2008. 
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Taideakatemian koulu 7964 (n. 70 mm, valettu) 

Kaj Frankin luonnoksia Anja Juurikkalasta 

\ 



Oskari Jauhiainen 1990 (40 mm, valettu) 

Vaikka kuvanveistäjän uran alku ei ollut helppo, on vuosien kuluessa tullut tunnustustakin. Suomen 

Kuvanveistäjäliitto kutsui Anja Juurikkalan kunniajäsenekseen 1998, ja Suomen Mitalitaiteen Killan 

ansiomitali myönnettiin hänelle 2000. Tuorein yleisöltä tullut tunnustus on toinen sija Suomen Kuuro

sokeat ry:n järjestämässä Koskettavin veistos -kilpailussa kesällä 2008. Anja Juurikkalan keramiikka

teokset, sekä uniikit taide-esineet että astiat, joissa on hänen suunnittelemiaan koristekuvioita, ovat 

nykyisin haluttuja keräilyesineitä. Myös taiteilija itse pyrkii hankkimaan omia teoksiaan, ei kuitenkaan 

itselleen vaan lahjoittaakseen ne museoon. 

Nyt lahjoitetussa mitalikokoelmassa on siis 49 mitalia yhteensä 57 kirjoittajan tiedossa olevasta tähän 

mennessä valmistuneesta mitalista. Mitä tämän kokoelman kautta voidaan sanoa Anja Juurikkalan 

mitalitaiteesta? Selvää on, että hän on erikoistunut muotokuvamitaleihin, joissa hän on päässyt kuvaa

maan läheltä laajaa ystävä- ja tuttavapiiriään sekä sukulaisiaan. Omat muotokuvansa ovat saaneet 

myös arvostetut kotieläimet kuten Heikkilän lehmät ja laajalti tunnettu Kissa Kenoveeva. 

Mitalit ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta valettuja silloinkin kun ne ovat tilaustöitä. Toinen 

leimaa-antava piirre on mitaleiden renessanssitraditioita noudatteleva koko - joukossa on myös erityisen 

pieniä mitaleita, joista Oskari Jauhiaisen mitali (40 mm) on pisimmälle viety esimerkki - Jauhiaisen itsen

sä toivomuksesta. Mitalissa ei ole varsinaista legendaa, vaikka Jauhiaisella oli siihen valmis ehdotus ("Se 

paras työ jäi tekemättä"), sillä sellaista ei mitaliin mahtunut - kaikki välttämätön teksti on sijoitettu mi

talin syrjään. Koolla leikittely huipentuu mitalin takasivulla, jonka aiheena ovat Jauhiaisen monumentaali

kokoon tekemät pikkulinnut (suihkulähdeveistos Pääskyset Lahdessa). Hiukan kookkaampi (50 mm) on 

Eero Rantasen mitali vuodelta 1989. 

Juurikkala on mielistynyt rajaamaan muotokuvat pelkistetysti kaulan leikkeellä, jonka rosoinen käsit

tely vastaa mitalien yleistä muotokieltä. Kuvauksen kohde esiintyy näin pelkkänä tai paljaana itsenään, 
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Kaarina Aho 7989 (n. 73 mm, valettu) 

Väinö Ollikainen 2008 (64 mm, valettu) 



Anja Juurikkala ja Erkki Kannosta 1 6. 70.2008 

ja hänen henkilöönsä liitetyt attribuutit, takasivun kuva-aiheet ja mitalin teksti määrittelevät suhteen 

ympäröivään maailmaan. 

Juurikkala ei harrasta mitaleissaan "maisemamaalausta", vaan sommittelee veistoksellisia elementtejä 

mitalin pinnalle. Takasivujen kuva-aiheet ovat usein asetelmia sanan varsinaisessa merkityksessä. Mallei

na ovat istuneet niin sokerijuurikkaat, sienet kuin kalatkin. Myös mitaleissa esiintyvät rakennukset ja 

monet muutkin elementit on luonnosteltu "elävän mallin" mukaan, eikä suinkaan paperille vaan vahaan. 

Sopivaa näkökulmaa etsiessään Juurkkala on mm. hikoillut ohdakkeiden seassa (Villa Lante), kiipeillyt 

katoilla (Casa Finlandesa) ja uhmannut autoliikennettä (Arabian tehdas Terho Reijosen mitalissa). 

Anja Juurikkalalla ri ittää persoonallisia, tarkkasilmäisiin havaintoihin perustuvia tarinoita sekä elä

mästä yleensä että taide-elämästä erityisesti. Myös monen mitalin syntyyn l iittyy oma tarinansa. Niitä 

kävimme Killan puheenjohtajan Erkki Kannoston kanssa kuuntelemassa sateisena lokakuun päivänä. 

Kirjallisuutta 
Wenze/ Hagelstam, Antiikin lumoissa: Vaikuttavan kokoinen kukkopilli. Turun Sanomat 7.7. 2007. 
Oskari Jauhiainen, Anja Juurikkala - kuvanveistäjä. Anja Juurikka/o. Kuvanveistäjä. Sculptor. Helsinki 1989, 5-8. 
Anjo Juurikka/a, Elämäni mosaiikki. Mitali - Medaljen 2/1991, 32-33. 
Anja Juurikkala. Juhlanäyttely - Otteita tuotannosta 7943-2003. Heinolan kaupunginmuseo 8.3.-27.4. 2003. 
Anja Juurikkala muistelee. Itä-Häme 1 7.9. 2007, 28; 1. 10. 2007, 28. 
Anja Juurikka/an mitaleita. Hvitträsk 9.6.-3. 10. 7999. 

Sirpa Juuti, Pinta elää kämmenellä. Kuvanveistäjä Anja Juurikka/on tuotannosta. Mitalitaiteen vuosikirja 2000, 50-53. 
Kari-Otso Nevaluomo. Arabian eläintarha. Helsinki 2008. 
Kari-Otso Neva/uoma. Hauskat kuviot. OP-kanava 8.6. 2007 (verkossa lokakuussa 2008: https://157.124.22.10/ 

op?cid=l5068891 l&srcpl=3 J 
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Poimintoja Suomen Mitalitaiteen Ki l lan toiminnasta 

Henkilövaihdoksia 

Kulunutta vuotta leimasivat monet henkilövaihdokset. Killan puheenjohtaja FM Veikko Löyttyniemi 

jätti puheenjohtajan tehtävät vuoden 2007 lopulla kolmen kauden eli yhdeksän vuoden työn jälkeen. 

Hän luopui samalla myös Mitalitaiteen edistämissäätiön hallituksen puheenjohtajuudesta. Entinen 

puheenjohtaja kutsuttiin perinteiseen tapaan Killan kunniapuheenjohtajaksi. 

Löyttyniemi työskenteli monin tavoin mitalitaiteen hyväksi. Hän keskittyi tarmokkaasti mm. Killan 

taloudellisen aseman kohentamiseen, ja hyödynsi tässä työssä monipuolisia yhteiskuntasuhteitaan. 

Erilaiset mitalihankkeet, mitalien alkuperäismallien pronssivalosten myyminen sekä eri säätiöiden ja 

rahastojen tuella toteutetut vuosimitalikilpailut pitivätkin talousnäkymät selvästi plussan puolella. 

Tämä on mahdollistanut mm. palkintosummien kasvattamisen. Pitkän tähtäimen vakautta kehitet

tiin Löyttyniemen toimikaudella perustamalla Mitalitaiteen edistämissäätiö (2004), jonka tuotolla on 

toistaiseksi lähinnä lunastettu taidemitaleita Killan kokoelmiin. Säätiön varallisuutta pyritään vielä 

vahvistamaan ennen kuin sen antamaa tukea voidaan lisätä ja monipuolistaa. Veikko Löyttyniemen 

ansioksi voidaan katsoa myös Mitalitaiteen vuosikirja, jota on julkaistu vuodesta 2000 lähtien. 

Kuvanveistäjä Erkki Kannosto otti vastaan puheenjohtajan tehtävät vuodeksi luotsatakseen Killan 

läpi eräänlaisen siirtymäkauden. Uudeksi puheenjohtajaksi ja samalla hallituksen jäseneksi valittiin 

syyskokouksessa 2008 kaikille kiltalaisille tuttu FT Gunnel Sievers. Hänen johdollaan Kilta valmis

tautuu osallistumaan Tampereella kesäkuussa 2010 järjestettävään FIDEM-kongressiin. Sieversin 

pitkäaikainen kokemus kansainvälisestä toiminnasta mitalitaiteen alueella, hyvät henkilökohtaiset 

kontaktit monien maiden mitalitaiteilijoihin ja asiantuntijoihin sekä erinomainen kielitaito saadaan 

nyt vuorostaan edesauttamaan Suomen Mitalitaiteen Killan toimintaa. 

Uutena jäsenenä hallituksessa on vuoden 2008 alusta lähtien toiminut FT, dosentti Liisa Lindgren. Hän 

on Killan jäsenille entuudestaan tuttu, kuvanveistoon perehtynyt taidehistorioitsija. Tutkimus- ja jul-
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kaisutoiminnan asiantuntijana hän ryhtyi 2008 perustetun Mitalitaiteen vuosikirjan toimituskunnan 

puheenjohtajaksi. Toimituskunnan muut jäsenet ovat Killan varapuheenjohtaja, amanuenssi Tapio 

Suominen, taiteilija Mauno Honkanen sekä tutkija Outi Järvinen. 

Killan hallituksessa yhtäjaksoisesti 21 vuotta vaikuttanut taiteilija Mauno Honkanen luopui viime 

syyskokouksessa hallitusvastuusta. Mauno Honkasen asiantunteva työpanos on ollut Killalle korvaa

mattoman arvokas. Hänestä tuli Killan jäsen vuonna 1974 ja hän on siitä asti toiminut pyyteettömästi, 

omaa aikaansa uhraten ja työtuntejaan laskematta suomalaisen mitalitaiteen hyväksi. Hänen lukui

sista meriiteisään voidaan erityisesti mainita monet varmalla kädellä toteutetut mitalinäyttelyt sekä 

jämerällä mutta keskustelevalla otteella hoidetut puheenjohtajuudet eri mitalikilpailujen palkintolau

takunnissa. Mitalien lyöttämistä suunnittelevat ovat tarvittaessa aina saaneet häneltä asiantuntija

apua. Honkanen ei ole ainoastaan mitalitaiteen puolestapuhuja, edistäjä ja asiantuntija, vaan hän on 

myös itse suunnitellut lukuisia mitaleita kokeneen taideteollisen muotoilijan ammattitaidolla. 

Mauno Honkanen ei ole jättäytynyt Killan toiminnasta kokonaan, sillä hän siirtyi Mitalitaiteen edistämis

säätiössä hallituksen puheenjohtajan tehtäviin. Jäsenenä jatkavan kuvanveistäjä Erkki Kannoston 

ohella uusiksi jäseniksi valittiin Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju sekä Rahakammion 

johtaja, dosentti Tuukka Talvio. Asiamiehenä toimii edelleen OKT Kari Vaalas. 

Killan pitkäaikainen yleissihteeri, Kansallismuseon rahakammion tutkija Outi Järvinen ei voinut jatkaa 

tehtävässään liiallisen kokonaistyömäärän vuoksi. Hänen toimintansa Killan hyväksi on niin ikään ollut 

ansiokasta. Vaikka hän ei jatka enää sihteerinä, hän lupautui toimimaan tämän vuosikirjan toimittaja

na. Vuoden 2008 Killan sihteerinä toimi merkonomi Harri Kauppila. 

Vuosimitali 

Mitalitaiteen vuosikilpailu järjestettiin normaaliin tapaan, ja siitä kerrotaan tarkemmin toisaalla tässä 
vuosikirjassa. Totutusta käytännöstä poiketen ehdotukset piti tällä kertaa toimittaa Helsingin sijasta 

Turkuun. Juryn puheenjohtajana toimi kuvanveistäjä Erik Mäkinen, joka suostutteli myös ministeri 

Kristoffer Taxellin tulemaan juryn jäseneksi. Taxell paneutui tehtävään innostuneesti ja huolellisesti. 

Vuosimitaliksi ei voitu valita kilpailun ensimmäiselle sijalle asetettua ehdotusta (Andrei Bakharevin 

Yömetro ja Mika Natrin H.S. Urbanus - H.S. Rusticus), sillä niiden kolmiulotteinen muotoilu olisi ollut 

pronssivalun kannalta työläs. Valattaminen olisi tullut Killan nykyisessä taloudellisessa tilanteessa liian 

kalliiksi. Mielenkiintoisen voittajaehdotuksen toteuttamisesta oli sen vuoksi luovuttava, ja hallituksen 

ol i pakko valita vuosimitaliksi jokin toinen palkinnon tai lunastuksen saanut ehdotus. Keskustelujen 

ja valutarjousten tutkimisen jälkeen päädyttiin Reijo Paavilaisen lunastettuun ehdotukseen Eksyneet. 

Hallituksessa virisikin keskustelua Killan jäsenmaksukäytännön muuttamisesta. Pohdittiin, olisiko 

jäsenmaksu ja vuosimitalimaksu mahdollista erottaa toisistaan tulevaisuudessa niin, että jäsenet voisi

vat tilata vuosimitalin erikseen. 
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Verkkogalleria 

Kilta päätti perustaa omille verkkosivuilleen gallerian, joka esittelee nykytaidemitaleita 3-4 kertaa 

vuodessa vaihtuvina kokonaisuuksina. Tarkoitus on tuoda esiin myös eri teemakokonaisuuksia Mitali

taiteen Killan omasta kokoelmasta. 

Mitalitaideseminaari 

Kilta järjesti 8.11.2008 seminaarin Lallukan taiteilijatalon juhlasalissa taiteilijajäsentensä aktivoimi

seksi. Suuri osa taiteilijajäsenistä on melko passiivisia, eikä juuri osallistu Killan toimintaan. Seminaa

rin perusajatuksena oli saada taiteilijoita kokoontumaan yhteen ja ehkä hieman keskustelemaankin 

mitalien suunnitteluun liittyvistä taiteellisista ja teknisistä kysymyksistä. Tilaisuus sai liikkeelle noin 

20 asiasta kiinnostunutta. 

Päivän mittaan kuultiin useita alustuksia. Tuukka Talvio Kansallismuseon rahakammiosta kertoi aluksi 

mitalitaiteen kehitysvaiheista ja sen historian käännekohdista. Kuvanveistäjä Toivo Jaatinen luennoi 

persoonallisella ja värikkäällä tavallaan mitalien suunnitteluun liittyvistä haasteista ja ongelmista 

esitellen samalla kuvia omasta tuotannostaan. Kimmo Lappalainen Kevra Oy:stä kertoi muottisilikoni

en ominaisuuksista ja kuvanveistäjä Raimo Jaatinen esitteli muutamia silikonikumien käyttösovelluksia. 

Lääkäri Veikko Karskela - joka on myös pitkän linjan kuvanveistoharrastaja ja turkulaisen Jöötti ry:n 

jäsen - puhui tärkeistä taiteilijan työsuojeluun liittyvistä asioista. 

Kaiken kaikkiaan tilaisuus täytti sille asetetut tavoitteet, ja tarkoituksena on myöhemminkin järjestää 

samantyyppisiä "mitalitaiteen herätyskokouksia" joihin Killan jäsenistö ja myös ulkopuoliset asiasta 

kiinnostuneet olisivat tervetulleita. Tällaisten seminaarien kautta voisi olla mahdollista esitellä mitali

taidetta varteenotettavana ja kiinnostavana, kaikkia nykytaiteen mahdollisuuksia hyödyntävänä kuva

taiteen osa-alueena. 
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English summaries 

l i k k a  V o i o n m a a  

My Year as President of the Guild 

Erkki Kannosta 

After Mr Veikko Löyttyniemi had resigned in 2007, 1 

promised to take over temporarily for one year. The autumn 

meeting of the Guild in 2008 elected PhD Gunnel Sievers 

to succeed me as president of the Guild. She will guide the 

Guild towards FIDEM XXXI congress which will be held in 

Tampere in 201 0. 

One of the hardest tasks the board had in 2008 was see 

to the financial situation of the Guild. Maintaining all the 

activities of the Guild would require extra sources of income 

in addition to membership fees which do not cover all the 

expenses the Guild has today. 

The Guild did not have too many activities for its members 

in 2008. However, an autumn a seminar aimed at our artist 

members was arranged. The idea was to activate our sculp

tors and encourage them to make medals for FIDEM XXXI 

Tampere. The details of the next year medal competition, 

whose theme is For a Clean Bo/tie Sea, were also announced 

on the occasion. 

ln 2009 the Guild will arrange also a competition aimed at 

young medal artists. Estonian artists under 35 years of age 
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will be asked to participate. ln addition, a national writing 

competition with a medallic theme will be arranged in 2009. 

John Munsterhjelm, 

the Sculptor - Pupil of the Berlin School of Sculpture 

Teppo Jokinen 

John Munsterhjelm was born in southern Finland in Decem

ber 1 879 as the eldest son of Hjalmar Munsterhjelm, the 

painter. He went to school in Helsinki and started his studies 

at Helsinki Polytechnic Institute in 1 900, but discontinued 

them and moved to Berlin in 1 902, where he studied sculp

ture for a year under the guidance of Wilhelm Haverkamp 

at the school of the Museum of Applied Arts. From 1 904 

tili 1 906 he attended the sculpture classes led by Gerhard 

Janensch and Peter Breuer at The Academy of Arts. Munster

hjelm moved back to Helsinki with his German wife in 1 9 1 1 .  

John Munsterhjelm's works of art were rather few in number 

and yet they covered a wide range of portraits (e.g. that of 

Adolf Paul, the writer and Jean Sibelius), miniature works of 

sculpture and reliefs, public monuments (e.g. Saima fountain 

monument in Tampere), fa�ade works of sculpture, ornamen

tal sculpture and sepulchral monuments (e.g. Axel Schau

man's family grave in Vaasa), monuments commemorating 



the soldiers of the civil war in 1918 ( e.g. in Joensuu and the 

statue of freedom in Kokkola). 

Munsterhjelm was a significant promoter of medallic art in 

Finland and he modelled art medals for the Finnish Numis

matic Society among others. He died in Helsinki in August 

1925. 

John Munsterhjelm was the only Finnish sculptor of his 

time that studied sculpture in Berlin. His student days and 

stay in Berlin coincide with the scattered and critical period 

which followed the neo-baroque period laid down by Rein

hold Begas and neo-classicism as represented by Adolf von 

Hildebrand. The influence of the Berlin neo-baroque period 

can be most clearly seen in his most detailed portraits. The 

heroic and minimal style of his fai;;ade works of sculpture, 

on the other hand, refers to German monumental sculpture 

which found expression e.g. in the works of Hugo Lederer, 

Franz Metzner and Ludvig Habich. Some influence of German 

pictorial art can also be seen in Munsterhjelm's architectonic 

sepulchral monuments. The materia! that Munsterhjelm 

used for his fai;;ade and sepulchral monuments was often 

artificial stone, which he had learnt to produce in Berlin. 

Munsterhjelm's career was short wherefore he never won a 

permanent status. His contemporaries often pointed out that 

his works were too often influenced by German pictorial art, 

wherefore they were not considered to be so familiar here in 

Finland. His status was, however, far more recognized as a 

medallic artist. 

John Munsterhjelm, the Medallic Artist 

Outi Järvinen 

John Munsterhjelm, the sculptor (1879-1925), may be best

known as a medallic artist. He modelled his first art medal 

as a young man after being awarded the first prize at the 

competition arranged to commemorate the last Assembly of 

Representatives of the Estates in 1906. He won the favour 

of the Finnish Numismatic Society (FNS, founded in 1914) 

and a third of all his art medals were ordered by this society. 

Medallic art in Finland was closely linked with the wishes 

and artistic tastes that commissioners were used to. At 

least some of his medals were realised according to a given 

design. The artistic freedom of action is mainly limited to 

modelling the relief and some details. 

Pictorial motifs on Munsterhjelm's medals vary from al

legoric and literary motifs to architectural, monumental and 

scenic. His persona! handwriting comes out in modelling: 

his reliefs are generally low, use of lettering well-mastered. 

Generally speaking, his portraits are rather dry, because so 

many of them are about historical persons and the medals 

are based on existing paintings or other pictures. 

Munsterhjelm's medals are said to be characterized by 

classicism, realism as well as national romanticism. French 

medallic art has generally been referred to in connection 

with Munsterhjelm's foreign influences, which statement 

apparently aims at keeping his medals apart from the domi

nating tendency linked with the German school of Munich, 

which, however, did not cover ali German medallic art either 

geographically or chronologically. John Munsterhjelm's pos

sible influences came mainly from Berlin, and medallic art 

in northern Germany did not differ from that of the rest of 

Europe as clearly as did medallic art in Munich. 

Although John Munsterhjelm's career was short, he was 

popular as a medallic artist. The commissions made by the FNS 

play an important role in his production that totalled 24 art 

medals. Emil Wikström (1864-1942), the most popular medal 

artist of the period, modelled equally many art medals during 

this period, although the total of all his medals is a lot higher. 

Munsterhjelm was popular among Swedish-speaking commis

sioners of medals, in particular, which position was inherited 

after his death by Gerda Qvist (1883-1957). 

Year Medal Competition 2008 

Juha Lindström 

This year the jury had its meetings in Turku. The competition 

had no theme and it had 61 submissions, which was a little 

fewer than in 2007 and a lot fewer than in the best years. 

The standard of the submissions varied, the prize winners, 
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however, were good representatives of Finnish medallic art. 

The first prize was shared between Mr Andrei Bakharev's 

Night Metro and Mr Mika Natri's H.S. Urbanus - H.S. Rustri

cus, which is exceptional. The third prize was awarded Mr 

Pertti Kukkonen for his Tears. The entry-winners were Mr 

Reijo Paavilainen's The Lost Ones and Ms Vera Kannosto-Pu

hakka's C/ass War. 

The jury was chaired by Erik Mäkinen, the sculptor, rep

resenting the Guild. The Finnish Sculptors' Association 

had nominated two jury members: Mr Anssi Taulu and Ms 

Barbara Tieaho. The other members were MA Riitta Kormano, 

curator of Wäinö Aaltonen Museum of Art and minister 

Christoffer Taxell. 

The board of the Guild decided to have Reijo Paavilainen's 

The Lost Ones realised as the year medal of 2008. The year 

medals were east by Pertti Kukkonen. 

FIDEM XXXI TAMPERE - Tampere Goes Art Medal 

The Major Event of Medallic Art 

Tapio Suominen and likka Voionmaa 

FIDEM XXXI congress will be held in Tampere in June 2010. 

The opening ceremonies of the congress (Tampere Hall) and 

of the exhibition (Tampere Art Museum/ the Museum) will 

take place on Wednesday June 16th, which is also the start

ing date of the four-day lecture sessions. The exhibition will 

be open to the public tili August 29th• The chief organisers of 

the congress are the Museum and Tampere Hall. 

FIDEM was founded in 1937 and it has had congresses and 

exhibitions ever since then. After each congress FIDEM has 

published Medailles magazine. FIDEM has got the executive 

and consultative committees and each member country has 

got a delegate. The president of FIDEM Mr likka Voionmaa, 

MA, from Finland and the Finnish delegate Mr Tapio Suom

inen, Lic.phil., who also represents Tampere Art Museum and 

the Guild. 
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For the first time in the history of FIDEM congresses, it has 

been stipulated that every artist that has medals displayed 

at a FIDEM exhibition must be a FIDEM member or should 

pay an exhibition fee. The Museum is responsible for the 

congress exhibition and will provide the showcases. 

The rest of the congress events will take place at the 

Tampere Hall who, together with the City of Tampere, the 

Tampere Artists' Association and the Guild are responsible 

for the meetings and lectures. ln addition to the excursions, 

other social events and parallel exhibitions, there will be a 

reception hosted by the City of Tampere. 

Every congress participant paying the full fee will receive the 

congress medal and the exhibition catalogue. Those who want 

to deal in art medals may join the Medal Fair on Saturday. The 

three-day post-congress tour, which is not included in the 

congress fee, will start on the Sunday after the actual con

gress. During spring 2009 all FIDEM members will receive the 

first congress circular with a detailed program. For more infor

mation go to www.fidem-medals.org. Tapio Suominen (tapio. 

suominen@tampere.fi) and likka Voionmaa (president@fidem

medals.org) will also provide everybody with information. 

Anja Juurikkala's Art Medals from the 1 960's tili today 

Considerable donation to the Guild 

Outi Järvinen 

Sculptor Anja Juurikkala (b. 1923) donated a considerable 

number of her art medals to the Guild. The donation consists 

of nearly 50 different art medals, most of them by twos. The 

medals will be a part of the Guild's permanent deposit in 

Tampere Art Museum. 

After her prominent career as a ceramic designer with Arabia 

Ltd, Anja Juurikkala started to study sculpture despite the 

fact that she was not taken seriously until she became a 

private student of Mr Oskari Jauhiainen (1913-1990), the 

sculptor. The following year she became a full-time student. 

After graduating her studies in 1964, she complemented 

them in ltaly guided by Marina Marini. 



Anja Juurikkala got acquainted with modelling medals when 

still at school but she did not become interested straight 

away. ln the 1980's she returned to making medals and 

started to mould them in their size - in the spirit of 

Renaissance masters. She has moulded medals since then 

at a steady speed - the latest medals of her donation are 

from 2008. 

The majority of Juurikkala's art medals are portrait medals 

that she has realised on her own initiative. The medals are 

east, with a few exceptions, and their sizes follow Renais

sance traditions as the medals also include a few medals 

that are very small in size. Simplified, rough and sculptural 

features are typical of these medals. Her principle is to have 

everything outlined in wax "as a living model", including 

buildings as well as flora and fauna. 

Excerpts from the annual report of the Guild 

Replacements in the board 

Year 2008 was characterized by many replacements. Veikko 

Löyttyniemi, MA, resigned as the president of the Guild 

after nine years and as the president of the Foundation for 

the Development of Medallic Art in late 2007. 

Sculptor Erkki Kannosto took on the presidency of the Guild 

for 2007 in order to pilot us through a kind of transitional 

period. The autumn meeting 2008 then elected PhD Gunnel 

Sievers president and a board member of the Guild. One of 

her main tasks will be to make the Guild prepare for FIDEM 

XXXI Congress that will be arranged in Tampere in June 

2010. 

PhD Liisa Lindgren, an expert on research and publishing ac

tivities, started as a board member in 2008. She will preside 

over the board of editors of the yearbook. 

At the autumn meeting Mr Mauno Honkanen, the artist, who 

joined the Guild in 1974, resigned his 21-year-long position 

as a board member. His work is continuing as chai rman of 

the Foundation. 

MA Outi Järvinen, curator of the Coin Cabinet of the Na

tional Museum, resigned her career as the general secretary 

of the Guild in 2007 but promised to edit this yearbook. Mr 

Harri Kauppila acted as the general secretary in 2008. 

Year Meda/ 2008 

Mr Juha Lindström who acted as the secretary of the jury 

has written a separate article on the competition (p. 

Seminar of Medallic Art 

ln order to activate and encourage its artist members to 

discuss medallic art the Guild arranged a seminar on 8th No

vember. About 20 people attended the seminar whose first 

speaker PhD Tuukka Talvio gave a lecture on medallic art 

focusing on its stages of development and historical turning 

points. Sculptor Toivo Jaatinen lectured on the challenges 

and problems in connection with designing an art medal. 

Mr Kimmo Lappalainen from Kevra Ltd and sculptor Raimo 

Jaatinen introduced the properties and practical applica

tions of silicone rubbers. Doctor Veikko Karskela gave a talk 

on matters concerning sculptors' occupational safety and 

health. The Guild aims at arranging similar "revivalist meet

ings" of medallic art later, too. The members of the Guild 

as well as other people interested in these seminars will be 

most welcome. 

Contact the Guild 

The Guild of Medallic Art in Finland, 

P0B 311, 

Fl-00101 Helsinki. 

E-mail: mitalikilta@gmail.com. 

The Guild's website is www.mitalitaide.fi. 
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Svenskt sammandrag 

G u n n e l  S i e v e r s  

Ett år som ordförande 

Erkki Kannosta 

Veikko Löyttyniemi avsade sig uppdraget som ordförande 

för Gillet och undertecknad åtog sig att sköta uppgiften 

temporärt. Höstmötet 2008 valde sedan fil.dr. Gunnel 

Sievers till ny ordförande, som kommer att lotsa Gillet emot 

FIDEM -kongressen i Tammerfors år 2010. 

Styrelsen har under det gångna året varit tvungen att allvar

ligt begrunda Gillets ekonomiska situation. Att driva verksam

heten fordrar förutom medlemsavgifter också tilläggsfinan

siering, då den nuvarande nivån på medlemsavgifterna inte är 

hög nog för att ens täcka kostnader för medlemsförmånerna. 

År 2008 var ganska stilla vad verksamheten angår, men på 

hösten ordnades ett seminarium, som riktade sig speciellt tili 

konstnärsmedlemmarna. Avsikten var att aktivera skulptörer att 

modellera medaljer för FIDEM XXXI i Tammerfors. Vid semina

riet offentliggjordes också följande årsmedaljstävling, vars tema 

är För Östersjön. 

Förutom ovannämnda tävling står på programmet en tävling för 

unga medaljkonstnärer. 1 tävlingen kan också delta konstnärer 

under 35 år från Estland. Vi planerar också en uppsatstävling 

med medaljer som tema. 
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Skulptören John Munsterhjelm 

- en lärjunge vid bildhuggarskolan i Berlin? 

Teppo Jokinen 

John (Johan Hjalmar) Munsterhjelm föddes den 11.12.1879 

i Tuulos socken i Södra Finland som äldste son till måla-

ren Hjalmar Munsterhjelm. Han gick i skola i Helsingfors 

och började år 1900 studera vid Helsingfors Polytekniska 

läroverk. Hans intresse för bildhuggarkonsten ledde till att 

han avbröt de tekniska studierna. Hösten 1902 flyttade 

Munsterhjelm till Berlin. Där studerade han i ett år för Wil

helm Haverkamp vid Konstindustriella museets konstskola. 

Åren 1904-1906 deltog han i bildhuggarlära hos Gerhard 

Janensch och Peter Breuer vid Bildkonstakademins högskola 

i Berlin. Munsterhjelm flyttade med sin tyska hustru Hedwig 

Schneider till Helsingfors år 1911. 

Munsterhjelm producerade inte många verk, men hans om

fattande produktion består av porträtt (bl.a. av författaren 

Adolf Paul och kompositören Jean Sibelius), miniatyrskulptu

rer och reliefer, offentliga monument (bl.a. fontänen Saima i 

Tammerfors), fasad- och dekorativ konst samt grawårdar (bl. 

a. Axel Schaumans familjegrav i Vasa) och hjältemonument 

för medborgarkriget år 1918 (bl.a. hjältestatyn i Joensuu 

och frihetsstatyn i Karleby). Munsterhjelm främjade på ett 

betydande sätt medaljkonsten och han modellerade medaljer 



för bl.a. Numismatiska Föreningen i Finland. Munsterhjelm 

dog i Helsingfors den 16.8.1925. 

John Munsterhjelm var på den tiden den enda skulptören 

i Finland som for till Berlin för att utbilda sig. Konstnären 

studerade och vistades där under den tid som följde efter 

nybarocken, utstakad av Reihold Begas, och nyklassicismen re

presenterad av Adolf von Hildebrand. Hur mycket nybarocken 

i Berlin influerade Munsterhjelm syns bäst i hans detaljerade 

porträtt. Den heroiserande och förenklade stilen i Munster

hjelms fasadskulpturer pekar på den tyska monumentalskulp

turkonsten sådan som den yttrade sig i t.ex. verk av Hugo 

Lederer, Franz Metzner och Ludwig Habich. 1 Munsterhjelms 

arkitektoniska gravvårdar kan man också se ett inflytande av 

den dåtida tyska kansten. 

Det materia! som konstnären använde speciellt i sina fasads

kulpturer och gravvårdar var konststen. Det hade han lärt 

sig att framställa i Berlin. Under sin korta levnadsbana hann 

Munsterhjelm inte nå en bestående position som skulptör i 
Finland. Redan den samtida kritiken ansåg ofta att det tyska 

inflytandet präglade för mycket hans verk och det upplev

des som främmande i Finland. En mera uppskattad position 

nådde han som medaljkonstnär. 

Medaljkonstnären John Munsterhjelm 

Outi Järvinen 

Skulptören John Munsterhjelm är kanske mest känd som 

medaljkonstnär. Efter att som ung (1906) ha vunnit en 

tävling till förslag för en skiss till en minnesmedalj för 

ståndslantdagen, fick Munsterhjelm realisera sin första 

medalj. Han vann snart Numismatiska Föreningen i Finlands 

gunst (föreningen hade grundats år 1914) och föreningen 

har faktiskt beställt en tredjedel av hans medaljproduktion. 

På den tiden var medaljkonsten strikt bunden tili bestäl

larens önskemål och smakriktning. Åtminstone en del av 

Munsterhjelms medaljer har förverkligats enligt en färdig 

skiss. Den konstnärliga rörelsefriheten inskränkte sig till att 

modellera reliefen och til i vissa detaljer. 

1 Munsterhjelms medaljer varierar bildmotiven från al

legoriska och litterära motiv tili arkitektoniska motiv, motiv 

för minnesmärken och landskapsmotiv. Munsterhjelms 

personliga handstil syns kanske bäst i modelleringen av 

medaljer: han använder en låg profil och ett behärskat bruk 

av alfabetet. Porträtten är i allmänhet ganska torra, vilket 

delvis beror på att en stor del av dem föreställer historiska 

personer och porträtten har gjorts med befintliga målning

ar eller andra bilder som förlagor. 

Då man talar om stilen i Munsterhjelms medaljer har man 

nämnt såväl klassicismen, realismen som nationalromantiken. 

Det är kanske bra att minnas, att man i alla tider har i med

aljkonsten framställt personer eller fenomen genom att välja 

stilmedel, som passar motivet. 

1 fråga om utländskt inflytande har man i allmänhet hänvi

sat tili den franska medaljkonsten. Sålunda har man tydligen 

försökt separera Munsterhjelms medaljer från mi.inchensko

lan, som ansetts vara den dominerande tyska strömningen. 

Men den täcker varken tidsmässigt eller geografiskt all tysk 

medaljkonst. John Munsterhjelm har möjligen tagit intryck 

närmast i Berlin och den nordtyska medaljkonsten skilde sig 

inte lika mycket från den europeiska medaljkonsten som den 

i Mi.inchen. 

John Munsterhjelm var trots sin korta karriär ganska om

tyckt som medaljkonstnär och kommissioner från Numis

matiska Föreningen i Finland har en betydande andel i hans 

produktion av 24 medaljer. Emil Wikström (1864-1 942), som 

var tidens populäraste medaljkonstnär, modellerade under 

samma tidsperiod samma antal medaljer fastän det totala 

antalet var betydligt större på grund av en längre konstnärs

bana. Munsterhjelm blev speciellt populär bland de svensk

språkiga beställarna och efter hans död fick Gerda Qvist 

(1883-1957) ärva denna position. 
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Tävlingen för årsmedaljen 2008 

Juha Lindström 

Årsmedaljstävlingen år 2008 avgjordes i Åbo. Tävlingens 

tema var fritt såsom nästan alltid. Flera förslag än före

gående år (61 )  flöt in, men färre än under de bästa åren. 

Nivån på tävlingen var varierande, men de förslag som fick 

pris försvarade väl sin plats inom finsk medaljkonst. 

Första priset delades av två förslag, vilket var exceptionellt. 

Förslagen var Nattmetro av Andrei Bakharov och H.S. Urbanus 

- H.S. Rusticus av Mika Natri. Det tredje priset gick tili Tårar av 

Pertti Kukkonen. Förslagen De vilsegångna av Reijo Paavilainen 

och Klasskrig av Vera Kannosto-Puhakka löstes in. Styrelsen 

för Gillet beslöt att förverkliga Reijo Paavilainens De vilse

gångna som årsmedalj. Pertti Kukkonen göt medaljerna. 

Ordförande för juryn var skulptören Erik Mäkinen, med

aljkonstnär och lärare. Skulptörerna Anssi Taulu och Bar

bara Tieaho representerade Finska bildhuggarförbundet. 

Dessutom hade tili medlemmar i juryn kallats amanuens 

Riitta Kormano från Wäinö Aaltonens museum och minister 

Christoffer Taxell. 

FIDEM XXXI TAMPERE - Tampere Goes Art Medal 

Stormönstringen av medaljkonst i världen 

Tapio Suominen och likka Voionmaa 

FIDEM:s XXXI kongress och utställning arrangeras i Tam

merfors i juni 201 0. Utställningen äger rum i Tammer

fors konstmuseum och är öppen för allmänheten 17.6.-

29.8.2010. Föreläsningarna och det allmänna mötet hålls i 

Tampere-talo (Tammerfors-huset) 15.-19.6.2010. Huvud

ansvaret bärs av Konstmuseet och Tampere-talo. 

FIDEM grundades år 1937 och har sedan dess hållit kongres
ser med utställningar. Den utger också tidskrifterna Medail

les. FIDEM har en styrelse och varje medlemsland en delegat. 

Ordförande för FIDEM är fil.mag. l ikka Voionmaa, Finlands 

delegat är kuratorn vid Tammerfors konstmuseum, fil. lie. 

Tapio Suominen. 
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För första gången stipuleras det att den konstnär som stäl

ler ut skall vara medlem i FIDEM eller att konstnären eller 

någon annan betalar en liten utställningsavgift. Tammerfors 

konstmuseum står för utställningsarkitekturen och vitri

nerna. 

Själva kongressen hålls i Tampere-talo. Tammerfors stad, 

Tampere-talo, Tammerfors konstnärsförening och Gillet för 

Medaljkonst i Finland svarar för föreläsningarna och möten. 

Som brukligt är består programmet förutom av föreläsningar 

också av stadens mottagning, utfärder, parallella 

utställningar mm. 

Varje deltagare, som betalar en normal avgift, får en kon

gressmedalj och en utställningskatalog. Under våren 2009 

sändes en första kallelse med preliminärt program tili med

lemmarna. På frågor svarar skribenterna, se adresser i slutet 

av den finska artikeln. 

Anja Juurikkalas medaljproduktion 

från 1 960-talet intill denna dag 

Outi Järvinen 

Skulptrisen Anja Juurikkala (f. 1 923) donerade ett bety

dande antal medaljer tili Gillet. Tili donationen hör nästan 

50 medaljer, flera i 2 ex. Medaljerna har införlivats i Gillets 

permanenta samlingar i Tammerfors konstmuseum. 

Anja Juurikkala gjorde en betydande karriär som keramik

konstnär vid Arabia. Efter det ville hon byta tili bildhug

garkonst och sökte sig tili Konstakademin för att studera. På 

Konstakademin var man tveksam om hon menade allvar, men 

Oskari Jauhiainen (1913- 1 990) beslöt tili slut att ta henne 

tili privatelev. Följande år fick hon en permanent studieplats. 

Efter att ha utexaminerats år 1964 kompletterade hon sina 

studier i ltalien under ledning av Marino Marini. 

Juurikkala stiftade bekantskap med medaljkonsten redan i 

Konstakademin, men hon blev inte genast intresserad. På 

1980-talet återvände hon tili medaljerna och började model

lera dem direkt i slutlig storlek i renässansens anda. Sedan 



dess har hon gjort medaljer i jämn takt - de färskaste medal

jerna i donationen är från år 2008. 

Största parten i Juurikkalas produktion är porträttmedaljer, 

som hon gjort på eget initiativ. Med några få undantag är de 

gjutna och deras dimensioner följer renässanstraditionen - det 

finns också några väldigt små medaljer bland dem. Förenkling, 

skrovlighet och plasticitet är utmärkande för dem. Juurikkalas 

princip är att skissera i vax djur, växter och byggnader efter en 

"levande modeli''. 

Plock ur Gillets verksamhet 

Personskiften 

Det gångna året präglades av många personskiften. Giliets 

ordförande Veikko Löyttyniemi lämnade ordförandeposten i 

slutet av 2007 efter tre perioder dvs. nio år i styret. Han avstod 

samtidigt från ordförandeskapet i Stiftelsen för befrämjande 

av medaljkonst. På vårmötet kallades Löyttyniemi tili Gillets 

hedersmedlem och fick förtjänstmedaljen modelierad av Terho 

Sakki. 

Skulptören Erkki Kannosta valdes tili ordförande för ett år 

för att lotsa Gillet genom ett slags övergångsperiod. Tili ny 

ordförande och medlem i styrelsen valdes på höstmötet fil.dr. 

Gunnel Sievers. Under hennes ledning deltar Gillet bl.a. i för

beredelserna för FIDEM - kongressen i Tammerfors i juni 2010. 

Ny medlem i styrelsen från början av år 2008 är fil.dr., docent 

Liisa Lindgren, som åtog sig uppgiften som ordförande i den 
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nybildade redaktionen för Årsbok för Medaljkonst. 

Konstnär Mauno Honkanen, som suttit i styrelsen i 21 år, 

avgick från styrelsen på höstmötet. Honkönen fortsät

ter ännu sitt arbete medaljkonsten tili fromma genom att 

verka som ordförande för Stiftelsen för befrämjande av 

medaljkonst. 

Gillets sekreterare under flera år, antikvarien vid National

museets myntkabinett, Outi Järvinen avgick också 2007. 

Hon har också redigerat denna årsbok. Under år 2008 var 

Harri Kauppila sekreterare. 

Årsmedaljen 

Om medaljtävlingen har Juha Lindström skrivit på annan 

plats i denna årsbok. 

Seminarium om medaljkanst 

Gillet arrangerade den 8.11.2008 ett seminarium för att 

aktivera sina konstnärsmedlemmar att diskutera medalj

konst. Under dagens lopp hölis flera anföranden: docent 

Tuukka Talvio berättade om medaljkonstens utveckling och 

historiska vändpunkter, skulptören Toivo Jaatinen föreläste 

om utmaningar och svårigheter vid planering av medaljer, 

Kimmo Lappalainen från Kevra Oy och skulptören Raimo 

Jaatinen talade om användningen av silikongummit och 

dess egenskaper. Läkaren Veikko Karskela talade om hur 

viktigt arbetsskyddet är också för bildhuggare. Det är me

ningen att liknande "väckelsemöten" ordnas i framtiden i 

vilka Giliets medlemmar och andra intresserade kunde vara 

välkomna. 

Kontaktinformation 

Gillet för Medaljkonst i Finland, 

P B  311, 

00101 HELSINGFORS, 

e-post mitalikilta@gmail.com. 

Gillets webplats är www.mitalitaide.fi. 

Erkki Kannosto, Sculptor, President of the Guild, Helsinki / bildhuggare, ordförande för Gillet. Helsingfors 
Juha Lindström, Artist. Turku / bildkonstnär, Åbo 
Gunnel Sievers, Ph.D., Helsinki / fil.dr, Helsingfors 
Tapio Suominen, Curator, Lie. Phil., Tampere / amanuens, fil.lie., Tammerfors 
l ikka Voionmaa, MA, Helsinki / fil.mag., Helsingfors 
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Foreign Trade Company 
Established in 1935 

Rapparintie 7 C-D, 00660 Helsinki 

E-matl: aimo.viitala@dlc.fi 
Fax No: (358-9) 724 3 170 

Internet: http://www.dlc.fi/-viitala 
Tel. No: (358-9) 724 6021 
Mobile phone (358-40) 501 8360 
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RA H A PAJ A OY 

RAHAPAJAN PALKITSEMISTUOTTEET -

PERINTEITÄ JA MODERNIA OSAAMISTA 

Rahapajan palkitsemis- ja lahjaesineiden 

valmistuksessa yhdistyy suomalainen 

design-osaaminen, perinteiset käsityöta idot 

ja moderni teknologia. Asiantuntevat 

muotoi l ijamme ovat käytettävissänne. 

Ol laan yhteydessä. 

Munuaissäätiö 

Heikki Häiväoja, 2007 

Rahapaja Oy 

Turvalaaksontie 1 

PL 1 00 

01 741 Vantaa 

puh 09 8943 1 , 

fax 09 8971 1 5  

info@rahapajainsignia.fi 

www.rahapajainsignia.fi 



Suomen Mitalitaiteen Kilta - G i l let för Medaljkonst i F in land ry 
perustettu 1965 

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 mitali näyttelyitä 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 
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Killan hallitus 2009 

Puheenjohtaja 

Gunnel Sievers 
Jäsenet 

Liisa Lindgren 
Raimo Jaatinen 
Erkki Kannosto 
Erik Mäkinen 
Tapio Suominen (varapuheenjohtaja) 
Kari Vaalas (varainhoitaja) 

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 vuosi mitalin 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 jäsenhakemus-lomakkeen. 

Sääntöjen mukaan Killan hallitus voi hyväksyä 
- jäseneksi tai ainaisjäseneksi luonnollisen henkilön sekä taidemuseota tai sitä vastaavaa laitosta 
ylläpitävän oikeuskelpoisen yhteisön 
- taiteilijajäseneksi Suomen Kuvanveistäjäliitto 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 311 
00101 HELSINKI 
mitalikilta@gmail.com 

91 










