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K 
uluneen vuoden aikana Kilta on 

hyväksynyt uudet säännöt, jotka 

ovat suuri muutos aikaisempiin. 

Vuosimitali ei enää automaattisesti 

kuulu keräilijä jäsenen jäsenmaksuun, vaan 

sen saa tilata erikseen. Kilta järjestää edelleen 

vuosimitalikilpailun. Kiltaa voidaan pitää 

mitalitaiteen tärkeimpänä edistäjänä Suomessa, 

koska mitaleja ei enää tilata samassa määrin 

kuin aikaisemmin. Vuosimitalikilpailun puitteissa 

taiteilijat saavat antaa mielikuvituksen lentää 

ilman rajoituksia. Kolmen ensimmäisen palkinnon 

kesken Killan hallitus päättää, mistä ehdotuksesta 

tulee vuosi mitali, ja jäsenet saavat tilata mitalin, 

mikäli se heitä miellyttää. Hinta perustuu mitalin 

tuotantokustannuksiin, joihin eivät kuulu kilpailun 

kustannukset. Mitalin tuotantokustannukset 

arvioidaan joka vuosi erikseen. 

Sääntömuutos oli osittain kovan taloustilanteen 

sanelema. Vuosimitalin tuotantokustannukset 

olivat nousseet runsaasti yli aikaisemman jäsenmaksun. 

Aikaisempaa matalampaan jäsenmaksuun kuuluvat 

Mitalitaiteen vuosikirja ja muut jäsenoikeudet sekä Killan 

normaalitoimintaan kuuluvat kulut. Taiteilijajäsenen 

jäsenmaksu on haluttu pitää keräilijöiden jäsenmaksua 

pienempänä ja se on määritelty uusissa säännöissä 

kolmasosaksi keräilijäjäsenen jäsenmaksusta. 

Vuonna 2012 Kilta järjestää kaksi kilpailua. Jokavuotinen 

taidemitalikilpailu, jonka perusteella tehdään vuosimitali, 

on tärkeä uuden mitalitaiteen katselmus. Tänä vuonna 

järjestetään myös kilpailu kuvataiteen opiskelijoille, 

jossa tällä kertaa ovat mukana suomalaisten 

taideoppilaitosten lisäksi taideakatemiat Englannin 

Wolverhamptonista ja Puolan Varsovasta. Näin 

saamme verrata maamme kuvataiteen opiskelijoiden 

kilpailuehdotuksia ulkomaalaisten taidenäkemykseen. 

Kesällä järjestetään kansainvälisen mitalijärjestön 

FIDEMin XXXII kongressi ja näyttely Skotlannin 

Glasgow'ssa, jonne Kilta on lähettänyt vajaa 



kolmekymmentä suomalaisten taiteilijoiden mitalia. 

Lähempiä tietoja tapahtumasta löytyy Killan kotisivuilta 

ja jäsenkirjeistä. 

Vuosikirjan ilmestyessä Killan puheenjohtaja on 

vaihtunut. Uusi puheenjohtaja on järjestöneuvos 

Jaakko Kuusela, jolla on paljon kokemusta sekä 

järjestötoiminnasta että mitalien ja muun taiteen 

tilaajana. Uskon, että hänen johdollaan Kilta jälleen astuu 

askeleen eteenpäin mitalitaiteen kärkijoukkona. 

Omasta puolestani kiitän Kiltaa erittäin antoisasta ajasta 

Killan puheenjohtajana. Olen saanut tehdä yhteistyötä 

mukavien ja asiantuntevien ihmisten kanssa niin 

hallituksessa kuin sen ulkopuolellakin. Tuskin jätän Kiltaa 

vaan teen vielä työtä Killan kanssa ja sen hyväksi siinä 

missä voin. 

GUNNEL SIEVERS 

Suomen Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja 2009-2011 

UI 

Raimo Heino 1991 





TAPIO SUOMINEN 

Kirjoittaja on Tampereen taidemuseon kokoelmapäällikkö ja 

FIDEM XXXII-kongressin delegaatti 

ampereen FIDEM XXXI jätti tuleville ja sen esityskonventioita. Hunterian museon lähtökohta r-. 

tapahtumajärjestäjille kahtalaisen on numismaattisempi, eikä se ripustuksellisesti panosta 

perinnön. Toisaalta se näytti, miten 

onnistunut kongressi järjestetään ja 

toisaalta nosti rimaa niin korkealle, 

että uusia isäntiä kuulemma arve-

luttaa lähteä liikkeelle. Pitkällisen pohdinnan jälkeen 

Glasgow päätti ottaa haasteen vastaan ja järjestää ensi 

kesänä kongressin ja näyttelyn, jotka juhlistavat samalla 

FIDEMIN 75-vuotista taivalta. Toivottavasti suomalai

set innostuvat sankoin joukoin lähtemään mukaan, sil

lä tapahtumapaikka on hieno: maineikkaan Glasgow'n 

yliopiston suojissa toimivan Hunterian museon Kelvin 

Gal/ery. 

Näyttely toteutetaan Tamperetta pienemmin panostuk

sin, ja esiteltävien mitaleiden määrä tulee olemaan hie

man pienempi. Taustalla vaikuttavat sekä talouden rea

liteetit että erilainen perinne. Järjestelyjen päävastuun 

kantavat tohtorit Donal Bateson ja Sally-Anne Coupar, 

jotka arkitöinään huolehtivat museon yli 70 000 kappa

leen mitali- ja rahakokoelmasta. Heillä ei ole käytettävis

sään suurta näyttelykoneistoa eikä myöskään painetta 

tuoda mitaleita esiin korostetusti osana kuvataidekenttää 

erikseen mitaleiden taiteelliseen esillepanoon. 

Rakennustaiteellisesti goottilainen ympäristö ruodehol

vattuine saleineen on vaikuttava. Vuonna 1451 perustettu 

yliopisto on englanninkielisen maailman neljänneksi van

hin. Se on tuottanut seitsemän Nobel-palkittua ja saanut 

nauttia muiden muassa Albert Einsteinin opetuksesta. 

Komea päärakennus hallitsee kampuskukkulaa, jolle si

joittuvat myös yliopistomuseot Hunterian Art Gallery ja 

The Mackintosh House. 

FIDEMin jäsenyys kannattaa 

FIDEMin kongressi ja siihen liittyvä näyttely on kiistat

ta mitalitaiteen merkittävin tapahtuma maailmassa. 

Se on myös oman erityisalansa kattavin läpileikkaus 

verrattuna mihin tahansa muuhun kuvataiteen katsel

mukseen. Venetsian biennaalissa on joka toinen vuosi 

esillä valtava määrä taidetta, mutta runsaudessaankin 

se edustaa vain häviävän pientä osuutta koko maailman 

taiteellisesta tuotannosta. FIDEMin mitalinäyttelyissä 

saatamme sen sijaan nähdä häkellyttävän suuren osan 
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siitä, mitä alalla ylipäänsä tapahtuu. Siksi foorumilla on koelmalla. (Whistlerhän tunnetaan parhaiten Mr. Beanin 

suorastaan institutionaalista merkitystä mitalitaiteen töhrimästä äidin muotokuvasta.) Gallerian yhteydessä 

määrittymisessä. toimii myös The Mackintosh House, neljään kerrokseen ra

kennettu rekonstruktio kaupungin suuren pojan Charles 

Toki mitaleita tehdään FIDEMin ulkopuolellakin, eikä yh

teys järjestöön tietenkään sinänsä sano yksittäisen teok

sen arvosta mitään. FIDEMin näyttelyssä mitali kuitenkin 

asettuu laajempaan yhteyteen tavalla, joka usein tuottaa 

aivan odottamattomiakin ilmenemismuotoja. FIDEMiä 

voisi verrata tiedeyhteisöön, jonka koeteltavaksi tutkija 

oman hypoteesinsa tarjoaa ja jonka asenteita hän joko 

pönkittää tai horjuttaa. Jälkimmäinen ei ole itsetarkoitus, 

mutta hyvin perusteltuna sillä voi olla vaikutusta koko 

alan käytäntöihin. 

Keskustelun ulottuvuus saattaisi olla hedelmällinen 

myös suomalaisille mitaleiden tekijöille, varsinkin kun 

meillä järjestetään valitettavan vähän mitalitaiteen 

näyttelyitä. Suomalaisten FIDEMin jäsentaiteilijoiden 

määrä on kuitenkin hyvin pieni, mikä aiheuttaa ylimää

räistä huolta myös Killalle, koska uuden käytännön 

mukaan FIDEMin näyttelyihin saa ilman erillismaksua 

osallistua vain jäsentaiteilija. Nyt Kilta on ottanut vas

tatakseen suomalaisten näyttelymaksuista, ja asetelma 

on epäreilu niille, jotka ovat järjestön jäseniä. Tosin FI

DEMin jäsenyys tuottaa siinä määrin etuja, että häviäjiä 

saattavat olla pikemminkin ei-jäsenet. Jäsenmaksulla, 

joka on taiteilijoille verovähennyskelpoinen, saa oikeu

den osallistua näyttelyihin sekä Medai//es-lehden ja kah

desti vuodessa ilmestyvän British Art Medal Societyn 

julkaiseman The Medalin. 

Rennie Mackintoshin asunnosta, joka sijaitsi alun perin 

sata metriä itään. Mackintoshin kodikseen suunnittele

ma kokonaistaideteos on kopioitu tänne yksityiskohtia 

myöten. Arkkitehti, taiteilija ja muotoilija Mackintosh on 

ns. Glasgow'n tyylin luoja. 

Yliopistokampuksen etelälaidalla sijaitsee Kelvingrove Art 

Gal/ery and Museum, jonka kokoelmat täyttävät vaativam

mankin vieraan toiveet. Museon 22 galleriassa on esillä 

8000 esinettä. Vaikka ranskalaisella, hollantilaisella, ita

lialaisella ja skotlantilaisella taiteella on omat osastonsa, 

kuvataidetta on ripustettu hienosti myös muun esineis

tön sekaan. Museon tunnetuin taideteos on Salvador Da

lin Christ of St John of the Cross (1951), jota museo markki

noinnissaan aktiivisesti hyödyntää. 

Aivan Glasgow'n kaupallisesta ytimestä löytyy korint

tilaisin pylväin koristeltu temppeli Gallery of Modern 

Art (GoMA). Se esittelee sekä omia kokoelmiaan, että 

järjestää vaihtuvia näyttelyitä. Toinen tärkeä näytte

lypaikka Center for Contemporary Arts sijaitsee aivan 

Mackintoshin suunnitteleman kuuluisan taidekoulun 

naapurissa. 

Glasgown uusin ylpeys on liikenteen- ja kuljetuksen eri

koismuseo Riverside Museum, joka arkkitehtuurillaan, 

mikä saattaa olla peruja vuoden 1990 kulttuuripää-

kaupungin tittelistä, pyrkii selvästi kaupungin uudeksi 

Glasgow on aktiivinen museokaupunki maamerkiksi. Hieno brittipiirre on ilmainen sisäänpääsy 

julkisiin museoihin ja leimallista myös satsaaminen pe-

Mitalitaiteen ohella Glasgow tarjoaa paljon muutakin dagogisiin palveluihin. Glasgow tarjoaa kaikki edellytyk-

nähtävää. Kokouspaikkaa vastapäätä Hunterian Art Ga/- set onnistuneeseen kongressivierailuun, englannin kielen 

/ery ylpeilee maailman suurimmalla James Whistler -ko- ääntämystään skotit saisivat kyllä hieman selkiyttää. 
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- herkkyyttä Ja voimaa 

270 päivää, valettu (1986) 



Tarinan pituus, valettu (1982) 

OUTI JÄRVINEN 

Kirjoittaja on FM ja Suomen 

kansallismuseon rahakammion 

amanuenssi. 

Kuvat kirjoittajan 

un kuvanveistäjä Pirkko Viitasalo 

(1946-2009) muutama vuosi sitten 

kuoli, virisi Mitalitaiteen vuosikirjan 

toimituskunnan keskuudessa ajatus, 

että vuosikirjassa pitäisi julkaista ar

tikkeli, joka esittelisi hänen toimin

taansa mitalitaiteilijana. Ajatus ei tuolloin ehtinyt kypsyä :: 

toteutumisasteelle ennen kuin nyt, kun hänen syntymäs

tään on juuri tullut kuluneeksi 65 vuotta. 

Kultaseppä ja kuvanveistäjä 

Pirkko Viitasalo opiskeli aluksi kultasepäksi Kultaseppä

koulussa (1969-73), mutta jatkoi sitten taideopintojen 

parissa ja valmistui kuvanveistäjäksi Lahden taidekou

lusta (1975-77). Hän harjoitti näitä kahta ammattiaan 

rinnakkain. Monipuolinen taiteilija teki, paitsi uniikki

koruja, korusarjan ja veistoksia, myös maalauksia ja 

akvarelleja. Mitalitaiteilijan ura avautui toisella palkin

nolla Turun kaupungin 750-vuotisjuhlakilpailussa 1978.1 

Viitasalo osallistui ahkerasti Suomen Mitalitaiteen Kil

lan järjestämiin mitalitaiteen vuosikilpailuihin, ja hyvin 

monet hänen toteutuneista mitaleistaan ovat näihin kil

pailuihin osallistuneita ehdotuksia. Hän osallistui myös 

useisiin muihin mitalikilpailuihin samoin kuin juhlaraho

jen suunnittelukilpailuihin. 

Menestys mitalitaiteen vuosikilpailuissa 

Veikko Löyttyniemi tarkasteli Mitalitaiteen vuosikir-



jassa 2001 taiteilijoiden sijoituksia mitalitaiteen vuo

sikilpailuissa eri tavoin tilastoituina. Näissä tilastoissa 

Pirkko Viitasalo sijoittui tilastointitavasta riippuen joko 

ensimmäiseksi tai neljänneksi.2 Kun otetaan huomioon 

vuosien 2002-11 kilpailumenestys (kaksi voittoa), sijoit

tuu Viitasalo ensimmäiselle sijalle molemmilla laskuta-

N voilla.3 

Kilpailuehdotusten tekijöistä tiedetään luonnollises

ti vain palkitut sekä ne, jotka toteuttavat ehdotuksensa 

myöhemmin (edellyttäen, että ehdotus on dokumentoi

tu ja mielellään vielä julkaistu), muuten tunnistaminen 

perustuu lähinnä hyvin perusteltuun uskomukseen. Näin 

emme voi varmuudella tietää, kuinka monella ehdotuk

sella Pirkko Viitasalo on kaikkiaan kilpailuihin osallistu

nut, mutta palkintoja hän on voittanut kymmenkunta. Jos 

näistä lähes puolet on voittoja, voidaan puhua todellises

ta menestyjästä. 

Kolme ensimmäistä voittanutta ehdotusta (1982, 1986, 

2003) olivat perinteiseen tapaan vapaa-aiheisia valet

tuja mitaleita, viimeinen puolestaan lyötynä toteutettu 

henkilömitali (2006). Luetteloon voisi lisätä myös Agri

colan juhlavuoden mitalikilpailun voiton (2007), mutta 

vaikka Suomen Mitalitaiteen Kilta vastasi käytännössä 

kilpailun järjestämisestä, se ei ollut mitalitaiteen vuo

sikilpailu. Itselläni oli tilaisuus olla tavalla tai toisella 

mukana Pirkko Viitasalon neljän viimeisen mitalin (Mie

luummin rauha, J. V. Snellman, Mikael Agricola sekä Suo

men itsenäisyyden juhlavuosi) toteuttamisessa. 

FIDEM- edustukset 

Jos monet Pirkko Viitasalon toteutuneista mitaleista 

ovat mitalitaiteen vuosikilpailun satoa, on ne usein to

teutettu ja valettu valmiiksi näyttelytarkoitusta varten. 

Mitalitaiteen kansainvälinen järjestö FIDEM järjestää 

säännöllisesti kongresseja ja kokoaa niiden yhteyteen 

näyttelyn, jossa esitellään jäsenmaiden uutta mitalitai

detta. Viitasalon ensiesiintyminen FIDEM-näyttelyssä 

tapahtui Firenzessä 1983, ja kaikkiaan hän ehti edustaa 

Suomea yhdeksään otteeseen, viimeisenä postuumis

ti Tampereella 2010. Väliin jäi vain Tukholman FIDEM 

1985. Helsingissä 1990, Lontoossa 1992 ja Colorado 

Springsissä 2007 oli esillä useampia Viitasalon mita

leita (tavallisemmin kuitenkin yksi). Seixalissa Portu

galissa 2004 Viitasalon Mieluummin rauha sai parhaan 

valetun mitalin palkinnon. 

Ihmisen osa, ja eläinten 

Monilla taiteilijoilla on joitakin aiheita, jotka askar

ruttavat heitä läpi vuosien. Ne saattavat välillä pysyä 

taka-alalla, mutta nousevat jälleen pintaan esim. ajan

kohtaisuutensa vuoksi. Tarinan pituus, Pirkko Viitasalon 

ensimmäinen toteutunut vuosimitali vuodelta 1982 on 

ensimmäinen esimerkki lintuaiheesta, joka toistuu uu

dessa merkityksessä vuoden 2003 vuosimitalissa Mie

luummin rauha. Ensin mainitussa ansaan vangiksi jää

nyt lintu on irti pyristellessään pudottanut höyhenen, 

toiseen on kuvattu oliivinoksansa kadottanut rauhan-



Aikaa olla, valettu (1989) 
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kyyhky. Mitali niitti mainetta ja kunniaa myös FIDEM- maan sisältyy yleensä poikkeuksetta sekä konkreettinen 

näyttelyssä seuraavana vuonna. Sen intensiivinen kes- että symbolinen taso. 

keissommittelu vangitsee helposti katsojan mielen. 

Ahneuden uhri ja Vapaaksi meren jätti edustavat eläin- Suurmiehet ja takasivun symboliikka 

aiheita, jotka ovat voimakkaita kannanottoja ihmisen ja 

luonnon suhteesta. Molemmat ovat myös onnistuneita 

:! esimerkkejä siitä, miten lopultakin melko pienikokoi

seen mitaliin on saatu sovitettua varsin massiivinen ja 

monumentaalinen muoto. 

Kasvikuntakin on saanut sijansa Viitasalon mitaleissa: 

Aika kaikella sijoittui mitalitaiteen vuosikilpailussa kol

manneksi 2001, ja se toteutettiin Killan vuosimitalina. 

Siinä kasvin koko elämä versomisesta lakastumiseen 

muodostaa mitalin etusivulta takasivulle ulottuvan kat

keamattoman jatkumon. Tämä ajatuksellinen ja sommit

telullinen jatkuvuuden idea oli toteutunut aivan toisenlai

sen teeman yhteydessä 1992 ( Giacomettin jalat). 

Yksi Viitasalolle läheinen aihe oli ihmisen elämä ja sen 

eri vaiheet, lempeästi ja läheltä kuvattuina - ikään kuin 

vastapainona dramaattisille ja kantaaottaville teemoille. 

Poikani Juho, 270 päivää, Aikaa olla sekä muutama mah

dollisesti toteuttamatta jäänyt kilpailuehdotus edustavat 

tätä hänen mitalitaiteensa intiimimpää puolta. 

Pirkko Viitasalo on itse hahmottanut mitaleissaan kolme 

tasoa: tapahtumat pinnan alla, pinnassa ja pinnan pääl

lä.4 Hän ei tässä todennäköisesti kuitenkaan viittaa siihen 

ilmeiseen seikkaan, että hänen mitaleidensa kuvamaail-

Pirkko Viitasalon ura mitalitaiteilijana huipentui hänen 

viimeisinä vuosinaan. Mitalitaiteen vuosikilpailussa oli 

2006 aiheena J. V. Snellman, ja seuraavana vuonna to

teutettiin Mikael Agricolan juhlavuoden mitalin suun

nittelukilpailu.5 Viitasalo voitti nämä molemmat, ja sai 

sen jälkeen kutsun itsenäisen Suomen 90-vuotismitalin 

muovailijaksi. Historian suurmiesten piirteet ovat usein 

yleisön mielessä "kiveen hakattuja", myös mitalitaitees

sa.6 Kansakunnan symboleitakaan ei ole helppo lähteä 

hakemaan aivan tuntemattomasta suunnasta. Pirkko 

Viitasalo onnistui lähestymään näitä aiheita tuoreesta 

näkökulmasta, itselleen luonteenomaisella tavalla ja ta

vanomaisimmat mielikuvat väistäen. 

Muotokuvamitalit jäivät näitä kahta lukuun ottamatta 

Pirkko Viitasalo tuotannossa harvinaisuuksiksi. Molem

mat muotokuvat ovat varsin varmalla ja voimakkaalla 

otteella tehtyjä. Ne on lisäksi kuvattu rohkeasti suoraan 

edestä; en face -muotokuva on mitalitaiteessa ja reliefi

taiteessa ylipäänsä haastava toteutettava. 

Snellman-mitalin takasivun ajan ratas tai histori

an pyörä on vielä melko yksitasoista symboliikkaa, 

mutta erottui kilpailuehdotusten joukosta edukseen. 

Agricola-mitalin takasivu saa moniulotteisuudessaan 
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Espoon suomenkielinen koululaitos 100 vuotta, lyöty (1991) 



katsojan assosioimaan moneen suuntaan. Suurelta 

A-kirjaimelta näyttävä keskiaikaisen kirkon päätyko l

mio sitoo perustan Agricolan elämän k irkol l i seen ja 

uskonnol l iseen puoleen, ja pieni a, @-merkki, päivit

tää lukutaidon ja kansankielen vaal imisen nykypäivän 

maai lmaan. Agricolal le suomen kiel i  o l i  tosin  vä l ine 

:e n imenomaan jumalan ja ihmisen vä l iseen kommuni

kaatioon, mutta toisaalta ehkä nykyihminen lähettä isi 

viestinsä jumalal lekin mielu iten sähköposti l la. 

Snellmanin hiustupsut ja idea Suomesta 

Miel ikuviamme filosofi, yhteiskunnal l inen kirjailija ja 

valtiomies, kansallisen sivistyselämän eloon herättäjä 

J. V. Snel lmanista taitaa hall ita Suomen Pankin edustalla 

istuva, markka-ajan seteleistäkin tuttu vanhempi valtio

mies hiustupsuineen. Snel lman itse ei pitänyt kuritonta 

tupsua olemukseensa kuuluvana piirteenä, kuten hänen 

jä lkeläisensä tietävät kertoa.7 Pi rkko Viitasalon ehdo

tuksessa Snel lman i l la on tupsu molemmin puolin pää

tä. Muotokuva onnistui  h iustupsu ista huolimatta välit

tämään varsin onnistuneesti idean Snellmanista i lman 

selvästi tunnistettavaa esikuvaa. Snel lman poseeraa mi

talissa ikään kuin jonkinlaisen verhon takana, ja antaa 

näin katsojalle mahdol l isuuden täydentää muotokuvaa 

omi l la miel ikuvil laan. 

olemusta. Snellman oli tunnettu määrätietoisuudestaan, 

ja pään asennolla on Viitasalon mukaan suuri merkitys 

sen i lmentämisessä. Takasivun kuva-aiheen sisältönä 

on puolestaan sivistys jatkuvana ponnisteluna kohti pa

rempaa. Tavoitteena oli saada mukaan myös Snellmanin 

monipuolisuus ja nimimerkin mukainen "idea Suomesta". 

Palkintolautakunta piti muotokuvan käsittelytapaa her

kull isen rohkeana, humoristisena, ja ehdotuksen katsot

tiin tavoittavan Snellmanin kokonaisluonteen aina voima

kaspiirteistä leukaa myöten.8 

Tuntematon Agricola 

Uskonpuhdistaja ja raamatunsuomentaja Mikael Agri

colasta ei tunneta yhtään aikalaismuotokuvaa. Herää

vä kansakunta alkoi 1800-luvun lopulla kaivata hänestä 

suurmiesku ltti in sopivaa tunnistettavaa ulkomuotoa. Tu

loksena ol i  1900-luvun puoliväl i in  saakka ulottuva sarja 

julkisia muistomerkkejä sekä mitaleita, jotka pienestä 

koostaan huolimatta ovat monumenttitaiteen lähisuku

laisia. Liisa Lindgrenin mukaan Agricola sai hahmonsa 

pitkälti Euroopan luterilaisella alueella kehittyneestä re

formaattorimuotokuvasta, jonka keskeisiä elementtejä 

olivat asemasta kertova vaatetus ja tehtävään l i ittyvät 

attribuutit, eivät ni inkään persoonal l iset kasvonpiirteet.9 

Viitasalon Agricola on selvästi tämän perinteen jälke-

läinen. Taitei l ija on silti onnistunut sisäl lyttämään muo-

Pirkko Viitasalo ol i kertomansa mukaan pyrkinyt si irtä- tokuvaan jotain syvästi inhimi l l istä ja henkilökohtaista, 

mään omat miel ikuvansa suoraan sormenpäil lä saveen. joka tekee siitä uskottavan ja elävän. Sen voimakkaasti 

Muotokuvalla hän pyrki kohti Snellmanin olennaisinta u lkonevassa plastisuudessa on puolestaan nähty samaa 



intensiteettiä kuin amerikka laispresidenttien muotoku

vissa Mount Rushmoren kyljessä. 10 

Suomi-neidot 2000-luvulla 

Näytöt mitalikilpai luissa vakuuttivat, ja Viitasalo sai teh

täväkseen muovail la mitalin Suomen itsenäisyyden juh

lavuoden kunniaksi 2007. Hanke sai a lkunsa Suomen Mi

tal itaiteen Ki l lan piiristä, ja toteutuksessa ol ivat mukana 

sotaveteraanijärjestöt. Perinteinen Suomi-neito, joka on 

historian eri vaiheissa nähty leijonantaljaan pukeutuneena, 

Suomen lakia puolustamassa ja tulevaisuuteen tähyämäs

sä, istuu tässä mitalissa levollisena saattamassa matkaan 

uutta sukupolvea, nykypäivän itseensä luottavaa nuorta 

naista. Menneet sukupolvet ovat osuutensa tehneet. 

Lopuksi 

Viitasalon mitalitaiteen erityispiirteitä ovat muotokielen 

lennokkuus ja voimakas veistoksell isuus, toisaalta yk

sityiskohtien käsittelyssä näkyvä herkkyys ja raikkaus. 

Lopputuloksessa on usein hahmotettavissa koko luomis

prosessi. Itse hän on kuvail lut mital ia tapahtumakentäksi 

sekä kämmenen syvyiseksi avaruudeksi.11 

Olisi ol lut mielenkiintoista nähdä, minkälaisiin haastei

siin Viitasalo olisi tulevina vuosina tarttunut, ja mihin 

suuntaan hänen mitaleidensa muotokiel i ol isi kehittynyt. 

Meil le jäi vain arvai lun mahdoll isuus. 

Viitteet 

2 

3 
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Ahneuden uhri, valettu (1991) 

Aika kaikella, valettu (2001) 



Mieluummin rauha, valettu (2003) 
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J. V. Snellman 1806-1881-2006, lyöty (2006) 

Mikael Agricola 1557, lyöty (2007) 



Itsenäinen Suomi 90 vuotta, lyöty (2007) 
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Pirkko Viitasalo ja Agricolat Turussa keväällä 2007 

(kuva Markku Viitasalo) 



1980 1988 1992 2003 

Poikani Juho Taiteilijan omakuvat Giacomettin jalat Mieluummin rauha 

valettu valettu valettu valettu 

11 palkinto SMK:n SMK vuosimitali 2003 

1982 1989 vuosimitalikilpailussa 

Tarinan pituus Aikaa olla 2006 

valettu valettu 1995 J. V. Snellman 1806-1881-

SMK vuosimitali 1982 lunastus SMK:n Nykyaika 2006 

vuosimitalikilpailussa 1989 valettu lyöty N 

1986 11 palkinto mitalitaiteen SMK vuosimitali, Snellmanin 

270 päivää Nerous vuosikilpailussa juhlavuoden mitali 

valettu valettu 

1 p. SMKn 1997 2007 

vuosimitalikilpai lussa (ei 1991 Pelastakaa lapset ry Mikael Agricola 1557 

toteutettu vuosimitalina) Espoon suomenkielinen 450-vuotisjuhlavuoden mitali 

koululaitos 100 vuotta 1991 1998 

Lahden evankelisluterilaiset lyöty Vapaaksi meren jätti Itsenäinen Suomi 90 vuotta 

seurakunnat 70 vuotta käytetään myös ansiomitalina valettu lyöty 

lyöty lunastus SMK:n lyöttäjinä SMK ja 

vuosimitalikilpailussa sotaveteraanijärjestöt 

1987 1991 

Elävä teatteri Ahneuden uhri 2001 

valettu valettu Aika kaikella 

lunastus SMKn jaettu 2. palkinto SMK:n valettu 

vuosimitalikilpailussa vuosimitalikilpailussa 1 1 1  p. SMK:n vuosikilpailussa, 

vuosimita l i  2001 



H E L S I N G I N  S U O M A L A I S E L L E  K L U B I L L E  
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Heikki Huhtamäki (Oskari Jauhiainen 1960) 

Rafael Koskimies (Nina Terno 1968) 



VEI KKO LÖYTT YN I EM 1 

,FM, Helsinki 
1 Kirjoittaja on toiminut Suomen Mitalitaiteen Killan 

puheenjoluajana vuosina 1999-2007. 

kuvat Outi Järvinen 

elsingin Suomalaisen Klubin 135-vuotis

juhlavuonna valmistui Klubin huoneis

toon monipuolinen kokoelma suoma

laista kuvanveistoa. Sinne hankittuun 

vitri ini in on sijoitettu 29 suomalaisen 

tokuvamitalien lisäksi varastossa oli muun muassa eri 111 
N 

liikeyritysten ja järjestöjen juhlavuosiensa kunniaksi teet-

tämiä mitaleita. Näitä oli Klubille luovutettu esimerkiksi 

Klubin merkkipäivien yhteydessä. 

kuvanveistäjän muovailemana lähes 80 pronssista muo- Tåssä vaiheessa Klubissa katsottiin aiheelliseksi keskittyä 

tokuvamitalia. esittelemään nimenomaan Klubin jäsenistä muovailtuja 

mitaleita. Näitä oli Klubin varastossa runsaat 40. Arvioin, 

Tåmä pysyvä näyttely keskittyy esittelemään, millaisia että mitaleita löytyy aikaa myöten varmasti lisääkin. 

kuvia kuvanveistäjät ovat muovailleet Klubin entisistä tai 

nykyisistä jäsenistä. Joko näiden henkilöiden taustayh- Mitaliaiheisista kirjoista ja arkistoista kokosin luettelon 

teisöt tai mitaleissa kuvatut henkilöt ovat eri tilanteissa ni istä suomalaisista henkilöistä, joista vuosikymmenien 

luovuttaneet näitä mitaleita Klubille. mittaan on tehty mitalit. Klubin vanhoista jäsen luetteloista 

saatoin puolestani selvittää, ketkä näistä ovat olleet Klubin 

Mitalivitri ini sai alkunsa Klubin varastosta löytyneestä jäseniä. Näin saatoin todeta, että kaikkiaan yli sadasta Klu-

pahvilaatikosta. Se sisälsi noin 100 Klubille luovutettua bin jäsenestä on aikojen kuluessa tehty taidemitali. 

pronssista taidemitalia. Tein Klubille aloitteen ja juhla-

vuodeksi mitaleista päätettiinkin rakentaa pysyvä näytte

ly. Klubi on monipuolinen kokouspaikka. Jäseniä on lähes 

3 000 ja siellä li ikkuu paljon muutakin väkeä. Näin ollen 

vitri inin luo pysähtyvä saattaa innostua mitalitaiteesta ja 

toivon mukaan ryhtyä myös mitalin teettäjäksi. 

Mauno Honkasen avustuksella kävin mitalit läpi. Muo-

Seuraavaksi käännyin näitä puuttuvia mitaleita teettänei

den tuttujen taustayhteisöjen, mitalin kohteena olleiden 

henkilöiden tai mitalin muovailleen kuvanveistäjän puo

leen. Näin sainkin kokoelmaa kartutetuksi niin, että vitrii

niin löytyi heti kaikkiaan yli 70 muotokuvamitalia. Kun Klu

bin lehdessä kerroin näyttelystä, alkoi mitaleita tulla lisää. 
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Kokoelmaan on lisäksi laitettu näytteille Suomalaisen Klubin 

oma mitali sekä muutama Klubia lähellä olevia yhteisöjä tai 

henkilöitä kuvaava mitali. Tällaisia ovat muun muassa Oulun 

Suomalaisen Klubin mitali, mitalit Mannerheimistä ja Sibeli

uksesta sekä Kansallis-Osake-Pankin ja vakuutusyhtiö Poh

jolan mitalit. 

laaja joukko kuvanveistäjiä 

Suomessa kiinnostus taidemitaleihin ja yleensäkin mitalitai

teeseen alkoi voimistua 1960-luvulla. Samalla vuosikymme

nellä perustettiin Suomen Mitalitaiteen Kilta. Mitalien teet

täminen voimistui 1970- ja 1980-luvulla. Nykyään valmistuu 

vain muutama mitali vuosittain. 

Mitalitaiteen kehitys näkyy myös Suomalaisen Klubin jäse

nistä tehtyjen mitalien valmistumisvuosista. Kuvanveistäjä 

Emil Wikströmin vuonna 1926 Agaton Meurmanista muo

vailema mitali on kokoelman vanhin. Vain neljä vitriinissä 

olevaa mitalia on tehty ennen 1960-lukua. 1960-luvulta on 

kahdeksan mitalia, 1970-luvulta 20 mitalia ja 1980-luvulta 

eniten eli 22 mitalia. 2000-luvulta on vain seitsemän mitalia. 

Mitalien tekijöinä esiintyy tunnettuja kuvanveistäjiä, jotka 

ovat samalla myös arvostettuja mitalitaiteilijoita. Esimer

kiksi kuvanveistäjä Aimo Tukiainen on muovaillut yksitois

ta Klubin vitriinin mitaleista, kuvanveistäjä Heikki Häiväoja 

kymmenen, kuvanveistäjä Raimo Heino seitsemän ja Kauko 

Räsänen kuusi. 

Heidän lisäkseen vitriineissä olevia mitaleita ovat muovail

leet seuraavat kuvanveistäjät: Wäinö Aaltonen, Eila Hiltu

nen, Armas Hutri, Toivo Jaatinen, Oskari Jauhiainen, Kalervo 

Kallio, Erkki Kannosto, Harri Kivijärvi, Pekka Kontio, Teuvo 

Kotilainen, Pertti Kukkonen, Armas Lähteenkorva, Liisa Neu

vo, Pentti Papinaho, Matti Peltokangas, Gerda Qvist, Essi 

Renvall, Terho Sakki, Raimo Utriainen, Kain Tapper, Nina 

Terno, Heikki Varja, Emil Wikström ja Tapio Wirkkala. Jussi Lappi-Seppälä (Aimo Tukiainen 1971) 



A. E. Martola (Heikki Häiväoja 1975) 

Esko Rekola (Raimo Heino 1989) 
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Pronss i i n  i ku istetut 
Mital ivitriinissä on seuraavista Klubin entisistä tai 

nykyisistä jäsenistä tehdyt mitalit: 

Kal le Achte Larin-Kyösti eli Kyösti Larson 

Juhani Aho Teuvo Larmi 

Akseli Airo Erkki Leikola 

Teuvo Angervo Edwin Linkomies 

Eino J. Aro Veikko Löyttyniemi 

Rafael Haarla Sampsa Mantere 

Heikki Haavisto A. E. Martola 

Helge Haavisto Agaton Meurman 

Pentti Halonen Lauri Malmberg 

I lmari Helanto P. J. Myberg 

Martti Hovi V. P. Nenonen 

Heikki Huhtamäki Frithiof Nevanlinna 

Olavi Jaakkola J. E. Niemi 

K. E. Kal l io Pertti Niemistö 

Aarne Karjalainen Väinö Nuorteva 

Lauri Kivekäs Onni Oja 

Rafael Koskimies J. K. Paasikivi 

Yrjö Koskinen Ernst Palmen 

Antti Kukkonen Erkki Partanen 

Jussi Lappi-Seppälä Olli Parvia inen 

Kokoelmasta puuttuu vielä useita mitaleita. Tiedetään, että 

ainakin seuraavista Klubin entisistä tai nykyisistä jäsenistä on 

muovailtu mital it ja ne otetaan mielellään Klubin kokoelmaan: 

Nii lo Hal lman Anto Leikola 

Jaakko Hemmi Nii lo Luukanen 

Kalle Ka ll io Sakari Mustakal l io 

Will iam Kerppola Olavi Neuvo 

Erkki Kinnunen Paavo Pekkanen 

Juuso Kivimäki Mauri Pohto 

Aarne Koskelo Kauko Rastas 

Gunnar Laatio Ylermi Runko 

Teivo Pentikäinen Lauri Sutela 

Tapio Pentti lä Werner Söderström 

Yrjö Pessi Jalmari Jäntti 

Mikko Pohtola Einari Teräsvirta 

Martti Pokela Mika Tiivola 

Jorma Pätiälä Sakari Timonen 

Uolevi Raade Päiviö Tommila 

Paavo Ravila Martti Turunen 

Esko Rekola Juuso Walden 

Huugo Raninen Paavo Vara 

Urpo Ratia Björn Westerlund 

Risto Ryti Antti Wihuri 

Mauno Saalasti Aimo Viitala 

R. Erik Serlachius Matti Virkkunen 

Gustaf Serlachius Bernhard Wuolle 

Jean Sibelius Otto Vuorio 

Veikko Sjöblom Arvo Ylppö 

G. W. Sohlberg 

Sakari Sohlberg 

Paavo V. Suominen 

Klaus Selinheimo I lmari Turja 

Aarne Sihvo Mauno Vannas 

J. S. Siren Armas Vartiainen 

Pekka Somer Matti Viherjuuri 

Matti Sulamaa 

Paavo Talvela 

Eero Tammisalo 

Erkki Tanttu 



Yrjö Pessi (Toivo Jaatinen 1991) 
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Jani Rättyä: Oulun yliopisto 1958 - 2008 (kuva Jani Rättyä) 



N Y K Y M I T A L I T A I T E E S T A J A  N U O R T E N  M I T A L I T A I T E E S T A 

KAT RI PÄIVÄRINTA / HANNA TALASM Å K I  

Katri Päivärinta on Naivistit Iittalassa -säätiön toiminnanjohtaja. 

Hanna Talasmäki on tutkijana Helsingin kaupunginmuseollaja 

Suomen Mitalitaiteen Killan yleissihteeri. 

uomen Mital itaiteen Kilta on järjes

tänyt kuvataiteen opiskel ijoi l le suun

nattuja mita l itaideki lpai luja vuodesta 

1998. Ensi keväänä järjestettävä Taide

mitaliki lpai lu 2012 kuvataidetta opis

kelevi l le on järjestyksessään kuudes. 

Kilpailussa etsitään uusia näkemyksiä taidemital ista. 

Esil le toivotaan tulevan myös ideoita, jotka laajentavat 

perinteistä mital ikäsitystä. Ki lpai lu l la halutaan herättää 

nuorten taiteilijoiden kiinnostus mitalitaiteeseen kuvan

veiston alalajina ja innostaa nuoria taiteiljoita omaksu

maan mitalitaide osaksi omaa taiteell ista työskentelyä. 

Viime aikoina on käyty kiihtyvää keskustelua nykymita

litaiteen luonteesta ja sen määrittelemisen vaikeudesta. 

Kuvataiteen opiskelijoil le suunnatun taidemital iki lpai lun 

tiimoi lta mitalitaide -käsite herätti yleisöstä kysymyksen, 

erään nuoren taitei lijan sanoin: "Mitä nämä taidemitalit 

sitten nykyään ovat ja mitä ne saavat ol la?". 

(Nyky)mitalitaiteesta 

Taidemitalit voidaan karkeasti lukea kahteen kastiin: (tai

teilija lta) ti latut mita lit, kuten henkilömitalit, ansiomitalit, 



tapahtumamitalit, kunniamitalit ja joskus urheilumitalit 

sekä ns. vapaat mitalit. Vapaat mitalit ovat vapaa-aiheisia 

taidemitaleja, jotka ovat taiteilijan omien taiteellisten nä

kemysten tuotoksia ja voivat olla myös kannanottoja tai 

ei-esittäviä. Mitalit kertovat tarinaa; perinteisesti mitalin 

etupuolella on sen esittelemä aihe, henkilö tai tapahtuma 

ja kääntöpuoli eli runopuoli on etusivua täydentävä, mo

nesti vertauskuvallinen. Myös taidemitalien valmistusta

pa; lyöminen, valaminen tai muut valmistustavat määrit

televät mitalin ulkomuotoa ja käyttötapaa. Monistettuja 

pronssisia mitaleja voidaan lyödä suuretkin määrät sa

manlaisia, toisaalta valettu mitali voi olla uniikki veis

tosmainen taide-esine. Vaikka mitali on rahamainen, sen 

arvo määrittyy sen taiteellisen arvon mukaan, eikä sillä 

N ei ole rahan luonnetta tai sen ostovoimaa. Mitaliin liittyy 
l"I 

olennaisena sen kosketeltavuus ja kämmenenkokoisuus. 

Vapaa-aiheiset abstraktit mitalit lähestyvät helposti 

muodoiltaan pienoisveistoksia. " .. teoksia katsellessa ei voi

nut välttyä pohdiskelemasta, millä tavoin moderni mitalitai

de erottautuu muusta pienoistaiteesta. Jokin erityisominai

suus sillä pitäisi olla, jotta sitä voisi mitalitaiteeksi kutsua." 

kommentoi tutkija Outi Järvinen osuvasti FIDEM 2010 

näyttelyn puitteissa. 1 Taidemitalille ominainen olemus, 

sen merkitys ja mitalitaiteen määritelmä jäävät monel

le mitalitaiteeseen tutustuvalle epäselväksi. T iukan kä

sityksen mukaanhan mitaliksi määriteltävän tulisi olla 

pyöreän muotoinen, kaksipuolinen, käteen sopiva, rahaa 

muistuttuttava pienoisveistosmainen metalinen teos. 

Mitali on luonteeltaan sosiaalinen, se pyrkii kertomaan 

katsojalleen tarinan - tarinan vastaanottaminen onkin 

asia erikseen. Mitalitaide voidaan kokea vaikeaksi, koska 

se vaatii pysähtymistä ja tutkiskelua, mitalin vilkaisua ei 

paljoa anna. Taidemitali nimenomaan on tarkoitettu kä

teen otettavaksi ja läheltä katsottavaksi. Mitaleiden näyt

teille asettaminen tuottaa haasteita, ei vaan esillepanon 

vuoksi, vaan myös kontekstin - tarinan taustalla - haas

teellisuuden vuoksi. 

Minkälainen sitten on nykyajan taidemitali - tai mitä sen 

toivotaan olevan? "Mitalin käsite on ikään kuin koko ajan 

tarkastelun alla, se pyrkii laajenemaan ja hakemaan rajo

jaan---Modernismin myötä mitali on lähestynyt kuvanveis

toa" kertoo Tampereen taidemuseon kokoelmapäällikkö 

Tapio Suominen. 2 Nykymitalia ei voi, eikä pidä määritellä 

tiukasti. Taiteilijan vapaus näkyy nimenomaan vapaa

aiheisissa mitaleissa. Nykytaidemitali lähenee usein kol

miuletteista pienoisveistosta, jonka muotokielessä näkyy 

taiteilijan oma kulttuurinen konteksti, mutta myös taiteen 

globaalit virtaukset. Nykyajassa taidemitaleita valmistuu 

myös tilaustöinä, tosin entisaikoja harvemmin. Mitalin 

traditionaaliset muodot ja merkitykset sekä numismatii

kan perinteet näkyvätkin nykyaikana enemmän tilatuissa 

mitaleissa kuin ns. vapaissa mitaleissa. Vaikka mitalitai

de pohjautuukin numismatiikkaan, on modernilla vapaal

la taidemitalilla heikosti mitään tekemistä sen kanssa. 

Tulevaisuus näyttää mitalitaiteen suunnan; onko mitali

taide hitaasti kuihtuva kuvanveiston alalaji vai määritte

leekö mitalitaide itsensä uudelleen. "Näen mitalitaiteen 

tulevaisuuden ideassa ja käsitteessä, tavassa ajatella, mikä 

haastaa taiteilijan. Määritelmät ovat oleellisia, mutta kuinka 

venyviä ne ovat? Minkä kokoinen mitali voi olla? kommentoi 

nykymitalitaiteen tilaa nuoren kuvanveistäjäsukupolven 

Jani Rättyä. Rättyä jatkaa: "Nuoria taiteilijoita kannustavat 

tilaukset, kilpailut ja vapaan mitalitaiteen näkyvyyden edis

täminen taideoppilaitoksissa. "3 

Nuorten mitalitaide 

Mitalitaiteen opetusta ja nuorille suunnattuja mitalitai

deprojekteja on Suomessa suhteellisen vähän. Mitali

taiteen opetusta on usein kuvanveiston opetuksen yh

teydessä, siitä kiinnostuneille. Turun Taideakatemiassa, 

nykyisessä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemi

assa 20 vuotta opettanut taiteilija Erik Mäkinen teettää 

oppilaillaan säännöllisesti myös mitaleja. Niiden tekoon 

innostaa Killan kuvataiteen opiskelijoille suunnattu mita

litaidekilpailu. Mitalitaide saattaa herättää kiinnostuksen 



nuoressa taiteilijasukupolvessa, mutta harva jatkaa mi

tal itaiteen parissa. Tietämys mital itaiteen luonteesta ja 

mahdollisuuksista on vähäistä, johtuen osittain mitalitai

teen opetuksen suppeudesta. Mitalitaiteen tunnettavuu

teen ja kiinnostavuuteen vaikuttavat myös taidemital in 

hankala määriteltävyys, esiteltävyys ja suppeat markki

nat. 

Mitalitaidetta opetetaan Turun ammattikorkeakoulun 

Taideakatemian lisäksi muunmuassa Kankaanpään tai

dekoulussa. Myös Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjosi 

graafisen muotoi lun opiskelijoi l leen valinnaista mitalitai

teen opintojen kokonaisuutta syksystä 2009 alkaen parin 

vuoden ajan. Kurssil la käsiteltiin mitalien suunnittelua, 

tekniikoita ja historiaa, erityisesti taiteel l isen i lmaisun 

kehittämistä painottaen. Seinäjoen ammattikorkeakou

lun muotoi lun koulutusohjelmapääll ikkö Esa Savolan mu

kaan oppilaat kokivat mital itaiteen vaikeasti avautuvana 

taidemuotona. Kurssi oli tarkoitus järjestää kolmitasoisena, 

kolmena perättäisenä lukuvuonna, mutta kolmannelle luku

vuodelle ei enää ilmoittautunut riittävästi oppilaita, Savola 

kertoo. - Mutta ne kurssille osallistuneet, jotka olivat mitali

taiteesta kiinnostuneita, olivatkin sitten todella kiinnostunei

ta, Savola innostuu. 4 

Onko kuvataiteen opiskelijoiden kiinnostus mitaleita 

kohtaan sitten vähentynyt sinä aikana, kun Erik Mäki

nen on Taideakatemiassa opettanut? - Ei oikeastaan voi 

sanoa suoraan niinkään. Joka kerta, kun näytän oppilaille 

mitalitaidetta ja sen tekoa, kyllä se kovasti heitä kiinnos

taa. Erityisen innostuneita, heitä, jotka tekevät elämässään 

enemmän kuin muutaman mitalin, on opetusryhmissä silloin 

tällöin, Mäkinen sanoo. Ongelmaksi jää silti se, että suuri 

yleisö ei edelleenkään tunne taidemitalia i lmiönä ja siksi 

taiteilijan on vaikea saada huomiota mitaleita tekemällä. 

Perinteistä vapaata valettua taidemitalia Mäkinen pitää 

hieman ongelmall isena taidemuotona. - Niitä ei näe mis

sään esillä eivätkä ne ole kysyttyjä taidemarkkinoilla. Niiden 

sijaan suuntauksena ovat nyt pienoisesinekoosteet ja vaihto

ehtoiset tekniikat, jotka venyttävät "mitalisuuden" käsitettä. 

Mitaliksi voidaan käsittää jopa videokuvatal/enne, joka on 

pakattu kauniiseen rasiaan, ikään kuin "mitaliin", Mäkinen 

toteaa. 5 

Mitalitaide ja nuoret taiteilijat maailmalla 

Useissa Euroopan maissa ja Yhdysval loissa panostetaan 

mital itaiteen a laan ja osall istutaan kansainvälisiin mita

l itaiteen opiskelijaprojekteihin innokkaammin. Ainakin 

Bu lgariassa, Kroatiassa, Saksassa, Latviassa, Liettuas-

sa, Puolassa, Portugalissa, Espanjassa, Turkissa, Yhdys

val loissa ja Iso-Britanniassa mitalitaide on kohtuull isen 

vahvoissa kantimissa. Yhdysvalta lais-portugal i laisena 

taideyliopistoyhteistyönä alkanut kansainvälinen New � 

ldeas in Medal l ic Sculpture -näyttely esitteli vuonna 

2011 jo 13. kerran taideopiskelijoiden parhaita mitaleita 

kolmesta eri maasta. Aktiivinen toimija on myös Medal-

lic Sculpture Studio Sofia Bulgarian Sofiassa. Sen jo viisi 

vuotta kestäneessä kansainvälisessä projektissa on val

mistunut jo yli 1700 taidemitalia. Osal l istujina ovat ol leet 

niin opiskelijat, opettajat kuin vierailevat taiteilijatkin. 

N icolaus Copernicus -yliopisto Puolan Torunissa järjesti 

vuonna 2011 kolmannen kansainvälisen opiskelijayhteis

työprojektinsa mital itaiteen alal la ("HOME" International 

Medal lic Project). Siihen osal l istui 143 taideopiskelijaa 10 

eri maasta. Työstettävänä kattoteemana oli koti. Kunkin 

osal l istuvan taideyliopiston opiskelijat esittelivät tuotok

siaan verkkonäyttelyissä sekä l isäksi näyttelyissä kotiyli

opistoissaan. Nimenomaan globaalit ns. virtuaalisen me

dian näyttelyt nykymitalitaiteen saral la ovat keinoa näkyä 

ja ylläpitää yhteyksiä. Projektin koordinaattori, Nicolaus 

Copernicus -yliopiston professori Sebastian Mikolajczak 

pitää juuri verkkonäyttelyitä erityisen hyvänä tapana teh

dä mitalitaidetta tunnetuksi myös nuorten taiteilijoiden 

keskuudessa. Tunnettavuuden kanssa riittää hänenkin 

mukaansa vielä tekemistä. - Laajemman kiinnostuksen 



puute johtuu mielestäni osaltaan myös erikoistumismahdol

/isuuksien vähäisyydestä. Lisäksi taideyleisöltä vaadittaisiin 

avoimempaa suhtautumista innovatiivisiin teknisiin ratkai

suihin, Mikofajczak pohtii. 6 

Näyttää siis siltä, että mitalit tulevat meillä edelleen py

symään kuvanveiston marginaalissa, harvojen, mutta in

nokkaiden harrastuksena. Mitalitaiteeseen on tullut uusia 

teknisiä ratkaisuja ja ilmaisumuotoja. Mitalitaide on kui

tenkin myös aina tekijänsä näköistä ja ilmaisutapoja on 

monia. Vaikka ote nykymitalitaiteen tekemiseen on siis 

hyvin kokeellinen, taidemuoto on säilyttänyt luonteensa 

universaalien ilmiöiden taitavana tiivistäjänä. Ehkä juuri 

siksi kansainvälinen yhteistyö on ollut hedelmällistä. On-

ot n istunut taidemitali kun ylittää kielimuuritkin leikiten. "" 

viitteet 

Mitalitaiteen vuosikirja 2010, s. 
21 

2 http://yle.fi/uutiset/ 
kulttuuri/2010/06/ 
mitalitaide_etsii_uusia_ 
ilmaisumuotoja_l766716.html 

3 Jani Rättyä, haastattelu 2012 
4 Esa Savola, haastattelu 2011. 
5 Erik Mäkinen, haastattelu 2011. 
6 Sebastian Miko!ajczak, 

haastattelu 2011. 

http://www.fidem-medals.org/student 
projects.html 

http://www.rzezba.umk.pl/?"home"
international-medallic
project-2011,231 

http://www.coins_and_medals.ru/ 
events/?en 

http://www.medialiagallery.com 
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Tampereen FIDEM-näyttelyn 

esillepano sai maailmalla runsaasti 

kiitosta. Seuraavassa Tapio Suominen 

haastattelee näyttelyn arkkitehtuurin 

suunnitellutta Elina Rantasaarta. 

Kuvat Jari Kuusenaho 

I DEM XXXI -näyttelyarkkitehdin tehtävät 

merkitsivät sinulle aikamoista haastet

ta, sil lä näyttelyesineenä taidemital i ei 

ole lainkaan ongelmaton. Sait tehtäväksi 

instal loida museoon laj in uusinta satoa tu

hat mitalia lähes 30 maasta. Miten lähdit 

purkamaan tätä vyyhtiä? 

Olin melko konkreettisesti mukana jo projektin alkuvai

heessa mitaleiden dokumentoinnissa valokuvaajamme 

assistenttina. Siinä pääsin näkemään ja kokemaan näytte

lyyn tulevat mitalit jo näyttelyprosessin alussa, mikä auttoi 

hahmottamaan taidemitaleiden laajaa kirjoa ja sitä kaut

ta myös näyttelyarkkitehtuuriin kohdistuvia vaatimuksia. 

Dokumentointivaiheessa havainnollistui myös mitaleiden 

tilantarve, joka on näyttelysuunnittelussa luonnollisesti 

erittäin keskeinen tekijä. 

Näyttelyllä ei ol lut varsinaista teemaa. Loit esil lepanolle 

kuitenkin yhtenäisen visuaal isen i lmeen. Mitä ajatuksia 

siinä oli takana? 

kantava teema. Otin suunnittelun lähtökohdaksi mitaleis

sa yleisesti käytetyn materiaalin a/kumuodossaan. Valutin 

hopeanväristä maalia pahvin päällä eri suuntiin, ajatukse

na valumat ja sula metalli. Sen kautta syntyi ajatus malmi

suonista, joita käytin näyttelyn visuaalisena elementtinä. 

Näyttelyn värimaailma perustui pronssiin, joka on kuparin 

ja tinan sekoitus. Pohjakerroksen teemaväri oli kupari, kes- i:; 

kikerroksen tina ja yläkerran pronssi. 

Lähdimme li ikkeel le si itä, että temaattisen ripustuksen 

sijaan mitalit esitel lään maakohtaisesti. Olisiko jokin muu 

järjestys ollut mahdol l inen? 

Varmasti muukin järjestys olisi ollut mahdollinen, mutta 

mielestäni tämä kokonaisuus oli selkeimmin jäsennettävissä 

maakohtaisella ripustuksella. Kyseessä oli kuitenkin melko 

laaja katsaus taidemitalin nykytilaan ja maakohtaiset erot 

pääsivät näin paremmin esille, mikä oli kiinnostavaa jo si

nänsä. Toiset maat edustivat selkeästi kokeellisempaa suun

tausta, toiset taas perinteisempää ilmaisua. 

Kaksipuolisena esineenä mital i  sijoittuu jonnekin kolmi-

Näyttelysuunnittelu lähtee käyntiin melko abstraktista ja kaksiulotteisuuden välimaastoon. Pyritkö ja onnistuit-

ideasta, joka usein perustuu näyttelyn käsikirjoitukselle. ko huomioimaan tätä jotenkin? 

Näyttelysuunnittelussa ydinidea antaa perustelut erilaisille 

päätöksille ja ratkaisulle, joita suunnittelun edetessä joutuu Pyrin huomioimaan sen tietyllä tasolla, mutta haasteena 

tekemään. Tässä projektissa näyttelyarkkitehtuurin idea af- oli mitaleiden huima lukumäärä ja tilan tuomat rajoitukset. 

koi muodostua alun perin näyttelysuunnittelukurssin tehtä- Kompromisseja täytyi tehdä ja välillä rajanveto oli hanka-

vän myötä. Kyseessä oli viiden minuutin luonnos, johon piti /aa, mutta usein saatavilla oli kaksoiskappaleet, jolloin mi-

kiteyttää kurssiprojektina olevan näyttelyn arkkitehtuurin talin molemmat puolet saatiin luontevasti esille. Tietyissä 



tapauksissa mitaleiden erityispiirteet aiheuttivat hieman vitriinit! Kysymykseen vastatakseni, tavoitteeseen nähden 

ripustuksellista päänvaivaa! perinteinen museovitriini olisi saattanut istua huonosti tä

hän näyttelyyn. 

Olit samaan aikaan näyttelysuunnittelun täydennyskou

lutuksessa ja F IDEM-suunnitelma oli osa kurssiasi. Saitko 

siltä suunna lta tukea työl lesi? 

Kurssi antoi ensikertalaiselle paljon työkaluja projektin 

kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja hallintaan teoreetti

sesti, mutta käytännön tasolla projektin edetessä esiin tul

leet ongelmat opettivat eniten. Kurssilla painotettiin, ettei 

näyttelysuunnittelu ei ole pelkkää vitriinisuunnittelua, vaan 

kokonaisvaltainen projekti, jossa kaikki valinnat pitää voida 

perustella sisällön ja käsikirjoituksen kautta. Silloin pystyy 

co vastaamaan myös mahdolliseen kritiikkiin paremmin. Myös 
.., 

ryhmäkeskustelut omista projekteista olivat osa kurssia, 

mikä avasi uusia näkökulmia omaan työhön. Suurimman 

tuen ja suunnitte/uavun sain kuitenkin Annamari Karttusel-

Australian Michael Mezaros kuvai l i  Medailles-lehdessä 

Tampereen näyttelyä seuraavasti: 

"Tåällä oli hienossa näyttelytilassa esi l lä merkittävä, lä

hes tuhannen mital in kooste 28 maasta aseteltuna näh

tävil le niin, että jokaista työtä saattoi tutkia kunnolla ja 

nauttia si itä lähietäisyydeltä. Vitriinit olivat erinomaisia 

ja LEO-tekniikkaa hyödyntävä valaistus innovatiivinen. 

Vaikka ripustus oli melko tiivis, työt eivät mil lään muo

toa tuntuneet olevan liian lähellä toisiaan. Todel lakin 

- jokaisella työllä ol i  ympäril lään aivan ku in oma pieni 

ti lal l inen kotelonsa, joka erotti sen naapureistaan. Oli 

kiinnostavaa nähdä, miten luonteeltaan hyvinkin erilai

set työt saattoivat elää rauhanomaisesti rinnakkain." 

ta, joka kävi kanssani samaa kurssia ja työskenteli samaan Valaistus- ja materiaali ratkaisut ol ivat ilmeisen onnistu-

aikaan taidemuseolla koko projektin rakennusvaiheen ajan. neita. Mistä ideat tul ivat? 

Halusimme esitellä mitalit korostetusti osana kuvan- En halunnut käyttää pöytävitriineissä perinteistä kangas-

veistoa. Tarkoitus oli siis kiinnittää huomiota mitaleihin pohjustusta, ajatus tuntui jokseenkin tunkkaise/ta. läh-

nimenomaan taidemuotona ei ni inkään numismaattisina din etsimään ratkaisua kokeilemalla eri materiaalien toi-

esineinä. Tåmä toteutui myös niin, että esittel imme sa- mivuutta yhdessä valaistuksen kanssa. Kuultovalkoinen 

massa yhteydessä pirkanmaalaista veistotaidetta. Pe- akryylilevy toimi hienosti valon kanssa, luoden leijuvan 

rinteiset museovitriinit olisivat istuneet huonosti tähän ja aineettoman tunnun valon osittain heijastuessa levyn 

konseptiin? pinnalta. Ongelmana oli saada valaistus vitriinin sisään 

Rakennesuunnittelussa halusin antaa mitaleille pääosan ja 

pitää rakenteet jollain tavalla sulautettuna muuhun ympä

ristöön. Halusin häivyttää rakenteet lähestulkoon huomaa

mattomiksi ja antaa niiden rajata mitaleiden tilaa mahdol

lisimman vähän. Halusin rakenteiden olevan yksinkertaisia, 

raikkaita ja muunneltavia. Jos mahdollista, olisin halunnut 

lähes aineettomat rakenteet. Turvallisuuden ja museotek

nisten syiden takia jouduin kuitenkin luopumaan aineet

tomuuden tavoitteesta ja suunnittelemaan konkreettiset 

tarpeeksi huomaamattomasti ja niin, ettei se rajaisi ko-

konaisuutta liikaa, mutta antaisi riittävän valomäärän 

valaisemaan koko vitriinin. Onneksi nykytekniikka antaa 

paljon mahdollisuuksia ja päädyimme kokeilujen kautta 

käyttämään LEO-nauhaa vitriinien sisällä. Museomesta

rimme kehittivät vielä parannusehdotuksena huomaamat

toman viistolistan kuvun sisäpintaan, jolloin valo jakautui 

tasaisemmin koko alalle. He vastasivat muutenkin teknisis

tä ratkaisuista ja valaistuksesta kokonaisvaltaisesti vahval

la ammattitaidollaan. 
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Helsingin yliopiston 200-vuotismitali, 1840. Suomen kansallismuseo. (kuva Outi Järvinen) 



T U U K K A  TA LV I O  

Kirjoittaja on FT, numismatiikan dosentti 

ja Rahakammionjohtaja 

i rjoitukseni lähtökohtana on huuto- lyyn tarkoitettu vuosikirja ylipäänsä ju lkaisee kirjoituksen :;;: 

kauppauutinen Saksasta, missä hil- mitalista, joka on rahamainen ja kii ltävä, sen sijaan että 

jattain myytiin suomalainen mita li siinä esimerkiksi olisi rehel l inen potkupatina! 

hintaan 45 000 euroa plus huuto-

maksu (15 %).1 Kyseessä oli kultai- Unohtakaamme kuitenkin hetkeksi sekä huutokauppa-

nen kappale mitalista (kuva 1), joka hinnat että ideat mitalitaiteen rappiosta 1800-luvul la. 

ei pronssisena tai edes hopeisena ole kovin harvinainen. Helsingin yliopiston 200-vuotismita lia ja sen lyöttämis-

Syy hurjaan hintaan oli kultaisen mitalin harvinaisuuden prosessia voi tarkastella myös kiinnostavana episodina 

ohella siinä, että venäläiset katsovat mitalin kuuluvan Suomen mital itaiteen varhaisemmassa historiassa. 

kategoriaan rossica, koska sen etusivulla on Venäjän kei-

sarin kuva - aivan kuten meillä käytetään sanaa fennica 

Suomea koskevista ruotsalaisista ja u lkomaisista mita

leista. Nyky-Venäjän rikkaat keräi l ijät ovat viime vuosina 

ol leet valmiita maksamaan Venäjää koskevista mitaleista 

hyvinkin paljon. Kul lan kiilto l isää epäilemättä tällaisten 

mitalien haluttavuutta, mutta hinta ei tässä tapauksessa 

ol lut suhteessa metal l in arvoon.2 

Taiteellisten näkökohtien kanssa ei täl laisi l la hinnannou

suil la myöskään tarvitse olla mitään tekemistä. Mielen

kiintoista onkin, että juuri tämäntyyppiset mitalit ovat 

1800-luvun jälkipuolelta alkaen ol leet sekä modernistien 

että sittemmin postmodernistien hampaissa. Varmaan 

joku lukija nytkin ihmettelee, miksi taidemital ien esitte-

Yliopisto mitalitaiteen edistäjänä 

Turun akatemia sai vuonna 1777 testamenttilahjoitukse

na kokoelman roomalaisia rahoja, ja H. G. Porthan (1739-

1804) ryhtyi sitä järjestämään. Teistä alkoi hänen uransa 

numismaatikkona. Hän oli hyvin kiinnostunut myös oman 

aikansa mital itaiteesta ja vaikutti i lmeisen merkittäväl

lä taval la siihen, että Turusta tuli 1700- ja 1800-lukujen 

vaihteessa mital iharrastuksen keskuspaikka. Hän oli kes

keinen henkilö myös Suomen Talousseuran tuolloin lyöt

tämän mital in suunnittelussa. 

J. F. Wallenius, joka oli Porthanin seuraaja professorina ja 

akatemian rahakokoelman hoitajana, suunnitte l i  1810-lu-



vulla kolme varsin komeata mitalia, jotka lyötiin Pietaris- nisterivaltiosihteeri Rehbinderin muistomitalia (1844).3 

sa. Sen jälkeen mitalien lyöttämisessä oli kuitenkin pitkä 

tauko, jonka keskeytti vasta yliopiston 200-vuotismitali 

vuonna 1840. 

Kun yliopiston konsistori syksyllä 1839 anoi keisarilta 

mitalin lyöttämiseen tarvittavaa lupaa, se viittasi "viime 

aikoina" vakiintuneeseen tapaan lyöttää mitaleita tä

mänkaltaisten juhlien muistoksi. Tållä tarkoitettiin, paitsi 

yliopiston omia mitaleita vuosilta 1811 ja 1816, aivan il

meisesti myös Viinan yliopiston 350-vuotismitalia, joka 

oli saatu lahjana Helsingin yliopiston kokoelmaan 1828. 

Viinan yliopisto oli 1700-luvulla menettänyt asemansa 

korkeakouluna, mutta keisari Aleksanteri I oli perustanut 

� sen uudelleen 1803. Hän oli jo 1802 antanut avata uudel

leen myös Tarton yliopiston, joten Baltiassa oli nyt taval

laan kaksi "Aleksanterin yliopistoa". Vuonna 1811 keisari 

Aleksanteri paransi suuresti myös Turun yliopiston mää

rärahoja (ja tapauksen johdosta lyötiin mitali), mutta en

tinen Turun akatemia nimettiin virallisesti Aleksanterin

yliopistoksi vasta kun se Turun palon jälkeen 1828 muutti 

Helsinkiin. 

Vuoden 1840 mitalin suunnitteli Walleniuksen seuraa

ja, kaunopuheisuuden ja runouden professori J. G. Lin

sen, joka oli valittu raha- ja mitalikokoelman hoitajaksi 

lähinnä edustamansa oppiaineen takia. Mitään erityistä 

kiinnostusta tai taipumusta mitalitaiteeseen hän ei näytä 

osoittaneen. Walleniuksen suunnittelemissa mitaleissa 

oli kaikissa mielikuvituksekas, huolellisesti suunniteltu 

takasivu, joka perustui kuvan ja kirjoituksen yhteisvai

kutukseen. Yliopiston 200-vuotismitali sen sijaan sai ta

kasivun, jota koristaa vain laakeriseppeleen ympäröimä 

kirjoitus. Tållaisia hyvin yksinkertaisia takasivuja on usein 

käytetty kustannussyistä - jotka oli pakko ottaa huo

mioon myös 1840 - mutta mikään ei viittaa siihen, että 

Linsen olisi missään vaiheessa edes ajatellut muunlaista 

vaihtoehtoa. Sama koskee hänen suunnittelemaansa mi-

Takasivun inskriptioksi tuli Academia / Alexandrinae / 

fennorum / sacra saecularia / secunda ja juhlan päivämää

rä latinaksi, D. XV. julii a. MDCCCXL. Sana "fennorum" 

lisättiin kuitenkin vasta konsistorin toimesta. l iman sitä 

ei mitalista olisi ilmennyt muuten kuin epäsuorasti, että 

kyse oli suomalaisesta yliopistosta. 

Etusivun kirjoituksen suunnittelussa Linsen osoitti hie

man enemmän mielikuvitusta: siinä keisaria verrataan 

Apolloon, joka oli muusien "kaunistus ja turva": Nicolaus 

primus camenarum decus et praesidium. Muusat symboli

soivat tässä yliopistoa. Lauseen lähtökohtana oli Turun 

akatemian vuoden 1816 kanslerimitalin Apollo-symbolii

kan ohella Horatiuksen ensimmäinen oodi, jonka alussa 

runoilija puhuttelee suosijaansa Maecenasta: 0 et praesi

dium et dulce decus meum. Myös Vi inan yliopiston mitali 

oli omistettu yliopiston suojelijalle, Nico/ao I fautori. 

Kuvataiteilijoiden osuus 

Konsistori hyväksyi Linsenin mitalisuunnitelman edellä 

mainitun tekstilisäyksen kera vuoden 1839 viimeisenä 

päivänä ja teki samalla päätöksen piirustuksien teettä

misestä mitalille. Piirustuksenopettaja Pehr Kruskopfin 

(1805-1852) poissaolon takia tehtävän sai toinen yliopis

ton palveluksessa ollut piirtäjä, lintumaalarina tunnettu 

Magnus von Wright (1805-1868). Mitalin kooksi mää

rättiin sama kuin eräällä Ruotsin kuninkaallisella mita

lilla (kruununprinssi Kustaa Aadolfin syntymä 1778) eli 

56 mm. 

Toinen tärkeä kysymys koski kaivertajaa. Helsinkiin oli 

1838 muuttanut ruotsalainen mitalitaiteilija Carl Mag

nus Mellgren (1806-1886), joka Ruotsissa oli jo ehtinyt 

kaivertaa lähes kaksikymmentä mitalia. Useat niistä 

olivat tilaustöitä Ruotsin akatemialle, mutta hänen tuo-



C. M. Mellgren: B. H. Crusell, 1837. Suomen kansallismuseo. (kuva Outi Järvinen) 



tantoonsa sisältyi myös yleisölle myytäväksi tarkoitettu Rehtori Ursin i lmoitti nyt, ettei Mellgren pysty hoitamaan 

yhdeksän muotokuvamital in sarja, jonka aiheena olivat mitalin lyömistä, koska hänellä ei ole käytettävissään sii-

tuon ajan tunnetut ruotsalaiset kulttuurihenkilöt ja hei- hen tarvittavia "prässejä".4 Tåmä i lmeisesti ratkaisi asian: 

dän joukossaan myös F. M. Franzen ja B. H. Crusel l .  Eräät mital i sekä kaiverrettiin että lyötiin Pietarin rahapajassa. 

hänen Ruotsin akatemialle kaivertamansa mitalit l iittyi-

vät nekin suomalaissyntyisiin tai Suomessa vaikuttanei

siin henkilöihin, kuten Johan Stjernhöök, G. Ph. Creutz ja 

Bengt Lidner. Mel lgrenin muotokuvamitaleita on yleensä 

pidetty onnistuneina. Suomessa ei tuolloin ol lut tapana 

lyödä mitaleita yksityishenkilöistä, joten Mel lgrenin tuo

tanto l ienee herättänyt kiinnostusta täälläkin. Tiettävästi 

hänen muuttonsa kuitenkin johtui taloudell isista ongel

mista kotimaassa; hän varmaankin odotti, että monitai

toisel le kaivertajalle riitti paremmin töitä Suomessa, eikä 

o:t hän tässä erehtynytkään. 
o:t 

Tammikuussa 1840 yliopiston rehtori N. A. Ursin tiedotti 

ministerivaltiosihteerinvirastoon Pietariin, että Mel lgren 

("en ganska skicklig från Sverige hit ankommen Medail

leur") ol isi va lmis hoitamaan 200-vuotismitalin kaiver

rustyön hyvin edul l iseen 300 banco-riikintaalerin hin

taan. Näytteeksi Mel lgrenin työstä Ursin lähetti kirjeen 

mukana Mellgrenin mital in Crusell ista (kuva 2). 

Va ltioneuvos Otto af Schulten vastasi ministerivaltio

sihteeri Rehbinderin tutustuneen mitalin piirustuksiin ja 

Crusell in mital i in. Rehbinder oli valmis suosittelemaan 

Mellgreniä juhlamitalin kaivertajaksi (" - - Hans Excel

lence finner det af Medail leuren Mel lgren fordradt pris 

ovan ligt bi l l igt äfvensom det öfversända profvet på hans 

konstnärs skiglighet ganska vackert . . .  "). Samalla hän oli 

todennut, että jos Mellgren toteuttaa mital in, keisarin

kuvan tulee olla näköisempi kuin yliopiston teettämässä 

mall ipi irustuksessa, ja muotokuva on myös käännettä

vä katsomaan vasemmalle. Mutta hän huomautti myös, 

ettei Pietarin rahapaja varmaankaan ota mitalia valmis

taakseen, ellei sitä myös kaiverreta siel lä. 

Mellgrenin ei tiedetä kaivertaneen Suomessa yhtään 

mitalia. Hän elätti itsensä yksityisenä kaivertajana, val

mistaen sinetti- ja muita leimasimia mm. valtion viras

toi l le. Maamme ensimmäiset postimerkitkin painettiin 

1856 hänen tekemillään leimasimil la. Hän kokeil i taito

jaan myös koristekuvanveistäjänä, muovail len nykyisen 

Kansall iskirjaston pääfasadin al legoriset ryhmät. Lehti

uutisen mukaan hänelle myönnettiin 1886 hopeamitali 

"Uutteruudesta" kannettavaksi kaulassa P. Stanislauksen 

ritarikunnan nauhassa (Nya Pressen 23.5.1886). 

Mitalin kaivertaminen 

Vuoden 1840 mitalin tekijäksi on tapana nimetä Heinrich 

Gube (1805-1848), Pietarin rahapajan saksalaissyntyi

nen pääkaivertaja, joka uudessa kotimaassaan käytti 

etunimiä Andrei lgnatievits. Heinrich Bolzenthal esittelee 

hänet tunnetun teoksensa Skizzen zur Kunstgeschichte der 

modernen Medai/len-Arbeit (1840) viimeisellä sivulla, juu

ri ennen loppukatsausta jossa hän toteaa 1800-luvun mi

talitaiteen saavuttaneen erityisen täydellisyyden osittain 

siksi, että se jälleen oli lähestynyt kuvanveistoa. 

Yliopiston mital in muotokuva onkin varsin veistoksel

l inen. Tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Magnus 

von Wrightin mall ipiirustuksen kanssa, vaan kyseessä 

on Guben muovailema Nikolai l :n vakiomuotokuva, joka 

esiintyy lukuisissa Pietarin rahapajan mitaleissa vuo

desta 1833 alkaen.5 Yliopiston mitalin toteuttamisessa 

Gubella ei näytä ol leen muuta roolia kuin että siinä on 

käytetty hänen kaivertamaansa ja signeeraamaansa 

muotokuvapunssia, ja oletettavasti hän on myös tarkas

tanut lopputuloksen. Mitalin takasivu lla oleva (kyri l l inen) 



merkintä "cA." osoittaa, että tämän puolen (ja todennä- kultaisesta mitalista sen jälkeen vielä oli vuoden 1840 lo-

köisesti myös etusivun kehäkirjoituksen) on toteuttanut pussa yksi ylimääräinen jäljellä, sekin sai sijansa kokoel-

rahapajan vähemmän tunnettu kaivertaja nimeltä Grigori massa. 

Saburov (1809-1856). 

Helsingissä laaditun mallipiirustuksen ei tiedetä säily

neen, mutta kaiken kaikkiaan vaikuttaa selvältä, ettei 

valmiilla mitalilla ole sen kanssa muuta yhteistä kuin Lin

senin suunnittelemat ja konsistorin toimesta täydennetyt 

kirjoitukset. Edes mitalin läpimitta ei ole täysin sama kuin 

mitä alkuaan suunniteltiin vaan hieman suurempi (58 

mm), mikä oletettavasti johtui teknisistä seikoista. 

Mitalin käyttö 

Yliopisto tilasi 200-vuotismitaliaan 10 kultaista, 250 ho

peista ja 500 pronssista kappaletta jaettavaksi omille 

opettajilleen ja virkamiehilleen sekä luonnollisesti myös 

juhlavieraille ja muille yliopistoille ja yhteistyötahoille 

niin keisarikunnassa kuin sen ulkopuolellakin. Profes

sorit esimerkiksi saivat mitalin hopeisena, ja pronssisia 

kappaleita jaetti in mm. maan kouluille. Koska tämän kir

joituksen lähtökohtana oli mitalin kultainen kappale, on 

ehkä kiinnostavaa todeta, miten ne jaetti in. Konsistorin 

pöytäkirjan 31.12.1840 liitteenä on luettelo kultaisten ja 

hopeisten kappaleiden käytöstä.6 Siinä mainitaan ensim

mäisenä kreivi Rehbinder, joka sai yhden mitalin itselleen 

ja neljä jaettaviksi Pietarissa oman harkintansa mukaan, 

ensisijaisesti tietenkin kanslerille, kruununperijä Alek

sandr Nikolajevitsille sekä hänen edeltäjälleen, keisari Ni

kolai I :lle. Omat kappaleensa saivat myös kenraalikuver

nööri A. S. Mensikov ja yliopiston sijaiskansleri, kenraali 

A. A. Thesleff sekä Pulkovon observatorion johtaja, aiem

min Tartossa vaikuttanut kuuluisa tähtitieteilijä W. Stru

ve, joka oli eri yhteyksissä avustanut Helsingin yliopiston 

observatoriota. (Olisi silti ki innostava tietää, miksi juuri 

hänelle annettiin kultainen mitali, kun monet muut mer

kittävät henkilöt saivat vain hopeisen !) Yliopiston omaan 

kokoelmaan talletettiin yksi kappale, ja kun kymmenestä 

Lähteet ja kirjallisuus 

Gorny & Mosch, MOnchen, huutokauppa 

201 (12.-14.10.2011), n:o 7093, paino 101,42 

g. Luettelon mukaan mitali oli peräisin 

"vanhasta skandinaavisesta kokoelmasta". 

2 Kullan hinta on tätä kirjoitettaessa (jouluk. 

2011) huomattavan korkealla, mutta 101 g 

painavan mitalin metal l iarvo olisi silti vain 

3 500 euron luokkaa. 

3 Yleiskatsaus tämän ajan mitalitaiteeseen: 

T. Talvio, Mitalit ja mitalitaide. Museovirasto, 

Helsinki 2007, s. 41-57. 

4 Rehtori N. A. Ursinin ja valtioneuvos Otto af 

Schultenin kirjeenvaihto tammikuulta 1840 

on Helsingin yliopiston arkistossa, jonka 

numismatiikkaa koskeva aineisto 1800-luvun 

alkupuolelta on valokopioitu Yliopiston 

raha- ja mitalikokoelman arkistoon 

Kansallismuseoon. 

5 Yleiskatsaus Nikolai l:n ajan mitaleihin: M. 

E. Diakov, Meda/s of the Russian Empire 4, 

Russia 2006. (Teoksen suomalaisia mitaleita 

koskevat tiedot ovat osin epätarkkoja.) 

6 Ks. viite 4. 



uomen Mitalitaiteen Kilta järjesti 30.8. 

- 10.10.2011 mitalinäyttelyn Mäkelän

rinteen lukiossa, jossa päivä- ja aikuis

lukion oppilaita käy päivittäin n. 1500. 

likka Voionmaan esille panemalla näyt

telyllä haluttiin esitellä nuorisolle, ja 

alasta. Muutama näyttelytaulu ja pienessä ruudussa 

taukoamatta pyörinyt 5 minuutin esitys mitalitaiteesta, 

sen historiasta ja nykytilanteesta, yrittivät paikata tämän 

puutteen. likka Voionmaa piti myös vitriinien äärellä op

pilaille ja opettajille useita esityksiä mitalitaiteesta. 

varttuneemmillekin, mitalitaidetta sen eri muodoissa. Mä- Näyttelyn yhteydessä oli leikkimielinen seitsemän koh-

kelänrinteen lukiossa on hyvin valaistut vitriinit, joissa on dan monivalintakysely, jonka vastaukset löytyivät näyt-

yleensä urheilulukion palkintopokaaleja ja -mitaleja. Nyt telystä. Kysyttiin esimerkiksi, esittikö Aimo Tukiaisen 

vitriineihin saatiin taidetta mitalien muodossa. muovaileman Urho Kekkosen mitalin kääntöpuoli a) pa

tarumpua, b) noitarumpua, c) kalarysää vai d) vappuil-

Näyttelyssä oli esillä 70 mitalia 35:ltä eri taiteilijalta, jou

kossa myös ulkomaalaisia. Mitaleita oli vuodesta 1951 

(Kauko Räsäsen XV Olympia Hei sinki) vuoteen 2010 

(Assi Madekiven Tango, FIDEM XXXI). Useimmista mi

taleista esiteltiin molemmat puolet. Esillä oli myös mita

likirjallisuutta kuten Mitalitaiteen Killan vuosikirja, Tam

pereen FIDEM XXXI -luettelo ja FIDEM:in jäsenetuuksiin 

kuuluvat aikakausi lehdet The Medal ja Medailles. 

Mitalitaide on melko tuntematon käsite monelle, joten 

näyttelyssä haluttiin antaa myös taustatietoa taiteen-

mapalloa. Oikeitakin vastauksia löytyi !  Oikein vastannei

den kesken arvottiin Mauno Koivisto -mitaleja. 

Näyttelyllä Kilta halusi tuoda mitalitaiteen ympäristöön, 

jossa taidetta ei yleensä esitellä. Se sai myönteistä pa

lautetta ja rohkaisi viemään taidemitaleja myös muualle 

kuin museoihin ja gallerioihin. 

G U N N E L  S I E V E R S  



likka Voionmaa esittelee näyttelyn mitaleita 
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H ANNA TALASMÄ KI 

Kirjoittaja on tutkijana Helsingin kaupunginmuseollaja 

toimi vuosikilpailun sihteerinä 

uomen Mitalitaiteen Kilta on järjestä- Ehdotukset oli toteutettu kilpailuohjelmassa määritellyllä 

nyt vuotuisia taidemitalikilpailuja vuo- tavalla, lukuun ottamatta selvitystä valmistustekniikasta, 

desta 1965 lähtien. Taidemitalikilpailut joka puuttui useasta kilpailuehdotuksesta. 

ovat tuottaneet Killalle vuosimitalin, 

joka on kuulunut Killan jäsenetuuksiin. 

Mitalitaiteen vuosikilpailu 2011 oli 

järjestyksessään 46:s. Kilpailu ratkaistiin maaliskuussa 

Helsingissä palkintolautakunnan voimin, jonka puheen

johtajana oli kuvanveistäjä Erkki Kannosto. Palkintolauta

kunnan jäseninä toimivat tutkija Outi Järvinen ja johtaja 

Merja Viitala sekä Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeämi

nä asiantuntijajäseninä kuvanveistäjät Barbara Tieaho ja 

Jarmo Vellonen. 

Kilpailuun saivat ottaa osaa suomalaiset ja Suomessa py

syvästi asuvat kuvanveistäjät ja kuvataiteen opiskelijat. 

Kilpailun aihe oli vapaa ja siihen otti osaa 46 ehdotusta. 

Kilpailuehdotukset saivat olla kooltaan 60-100 mm. Eh

dotukset jaettiin A-, B- ja (-luokkaan, joista A-luokkaan 

sijoitettiin 7 ja B-luokkaan 13 kilpailuehdotusta. Osa kil

pailuehdotuksista oli valettu pronssiin, osa oli kipsistä ja 

joukossa oli myös titaanista valmistettu kilpailuehdotus. 

Kilpailun kärki oli tasokas, mutta kapea. A- ja B- luokka 

olivat keskenään melko tasaiset, A-luokan kuitenkin erot

tuessa selkeästi. Kilpailuun otti osaa huomattava määrä 

harrastelijoiden ehdotuksia, joissa palkintolautakunnan 

lausuman mukaan aiheita ja ideoita tuntui löytyvän, mut

ta toteutus horjui. Kilpailuehdotusten aiheissa nähtiin 

paljon ajankohtaisia teemoja, varsinaisia kokeiluja ei ol

lut paljon. Palkintolautakunnan mukaan, kilpailun tason 

perusteella voidaan sanoa mitalitaiteen harrastajapohja 

laajaksi, mutta ammattimainen tekijäkaarti suppeaksi. 

Kilpailun voittajaksi valittiin Kuvataideakatemiasta val

mistuneen pietarilaissyntyisen Andrei Bakharevin ehdo

tus Pinokkion kuolema. Voittajaehdotus käsittelee isän 

ja pojan suhdetta. Teoksen voi taiteilijan mukaan tulkita 

myös näkemyksenä kuoleman kohtaamisesta ja elämän 

jatkuvuudesta. Taiteilija on valinnut Pinokkion hahmon 

sen moniulotteisuuden vuoksi; Pinokkio on sekä poika 
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että marionetti, avuton hahmo, joka kuitenkin tuhlaaja- lopulta kyennyt näkemään ja puiden alkaessa lumikuor-

pojan lai l la lähtee seikka i lemaan omil le teilleen ja lopul- mansa alla näyttää taakan a l la kamppailevilta jättiläisi ltä, 

ta palaa isänsä luo. Pinokkio on myös näyttel ijä, joka ei mieleen nousi tuttu kertomus Nooasta, joka rakensi arkin 

kuitenkaan pysty uskottavasti valehtelemaan. Versova, vedenpaisumuksen uhatessa. Muistuma ajatusleikistä, 

elävä puunoksa Pinokkion nenänä herättää kysymyksen, jossa pohdin mistä löytyisi se nykyajan Nooa - jos löytyisi 

onko Pinokkion kuolema vain näytelmää? Kilpai lun voit- - joka rakentaisi arkin ja l i ittäisi siihen jalakset lumessa 

tajaehdotuksesta ei tehty vuosimita lia, koska sen toisen- l i ikkumista varten." 

taminen ei ol isi onnistunut kohtuull isin kustannuksin. 

Kilpailun toisen palkinnon sai pyhärantalainen kuvanveis

täjä Reijo Paavilainen ehdotuksella Lumenpaisumus, joka 

toteutettiin Kil lan hal l ituksen päätöksellä vuosimital iksi. 

Paavilainen kertoo mitalin taustasta seuraavaa: "Lumen

paisumus on "omistettu" vuoden 2011 lumiselle talvelle. 

Tuleeko lumenpaisumus? Tuo tunne ja kysymys hiipivät 

ajatuksiin monesti talvel la 2011. Lumitöitä tehdessä, lapi

oitujen lumivallien kasvaessa korkeuteen, joiden yl itse en 

Kolmannen palkinnon kilpai lussa voitti Erkki Salmelan 

kilpai luehdotus Pelastus, joka kuvaa Chi len vuoden 2011 

kaivosonnettomuutta. Lisäksi lunastettiin Maija Hyvösen 

ehdotus Mannemita/i. Palkintosummat olivat 2500 euroa 

(1 palkinto), 2000 euroa ( 1 1  palkinto) ja 1500 euroa ( 1 1 1  

palkinto) sekä lunastus 500 euroa. Seuraavassa on kil

pailussa A- ja B-luokkaan sijoittuneiden kilpailuehdotus

ten kuvat ja palkintolautakunnan lyhyet arvioinnit kilpai

luehdotuksista. 



M ita l i ta i teen  vuos i k i l pa i l u  201 1 

A- l uokka 

1 pa l ki nto 

PINOKKION KUOLEMA - Andrei Bakharev 

Mitali on dramaattinen tulkinta ihmisen 

kohtalosta. Teoksen molemmat puolet tukevat 

erinomaisesti toisiaan. Teos on voimakkaasti 

traditiosta poikkeava ja sen lävistykset tuovat 

oman lisänsä kokonaisuuteen. 
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1 1  pa l ki nto 

LUMENPAISUMUS - Reijo Paavilainen 

Mitalin sommittelu on elävä ja molemmat 

puolet i lmentävät tarinan sisältöä. Teos on 

huolell isesti vi imeistelty. Mitalin sisäl lössä on 

vertauskuvall ista syvyyttä. 

1 1 1  pa l ki nto 

PELASTUS - Erkki Salmela 

Mitalin aiheena on Chilen kaivosturma, joka kosketti 

koko maailmaa. Voimakkaat tunnelataukset väl ittyvät 

pienoisveistomaisesti toteutetun mital in eri puolilla 

onnistuneesti. 



A- l uokka 

Lu nastus  

MANNEMITALI - Maija Hyvönen-Hossain 

Eloisa, mutta samalla hieman 

kliseinen kuvaus perinteisestä 

mustalaiselämästä. Luonnos-

maisesta toteutuksesta huolimatta 

mustalaiselämän kuvaus nousee 

voimakkaasti esil le. Toteutuksen 

viimeistelyssä toivomisen varaa. 

KATSON MAALAISMAISEMAA 

Sommittelu erinomaisen hieno 

ja rikas. Matalan reliefin hallittua 

osaamista. Tavanomainen aihe ja 

sisältö ilmeeltään vanhahtava. 

MAISEMASSA 

Läheltä ja kaukaa nähty todel l isuus. 

Teoksessa keväistä jäidenlähdön 

tunnelmaa. Pinnan kontrastit 

antavat pronssille mahdol l isuuden. 

Melojapuolen muotoilu kaipaa 

viimeistelyä. 
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PÄÄMÄÄRÄTTÖMÄT 

Teoksessa ihmiset 

ajelehtivat. Mital in keveys 

on ansio. Pintakäsittelyltään 

viimeistelemätön. 

B - l u o kka 

AURINGON PALVOJA 

Hyvä sommittelu. Mitalin 

eri puolet li ian samanlaiset, 

tarina ei etene. 

EEVAN TARJOUS 

Teoksen vatipuoli 

esteettisempi, puupuoli jää 

vaisuksi. 



EX CATHEDRA 

Sisä ltö kertoo yksi lön ja yhteisön 

vuorovaikutuksesta. Viimeistelyn 

intensiteetissä puutteita. 

ISOVELI JA P IKKUSISKO 

Kasvo-osio sympaattinen 

ja hel lyttävä, vauvapuolen 

anatomisessa muotoilussa 

ongelmia. 

JOONIALAIS IA MI ETTEITÄ 

Tåynnä kreikka laista tunnelmaa. 

Mital in eri puolten sisä l löt 

yhteneväiset. Tuntuma jää hieman 

peltiseksi, m italin ohuus vie 

uskottavuutta. 

LENNETÄÄN POHJOISEEN RAKAS 

Aihe herkkä, mutta tarina ei etene 

veistoksel l isin keinoin. Sommittelu 

ei tuo motiivia. 

1n 
1n 
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MENO-PALUU 

Toiminnallinen mitali, jossa lävistys 

toimii hyvin. Plastinen ilme, toteutus 

vaatimaton. 

PELAST USKUILU 

Ajankohtainen aihe. Kokonaisilme 

kömpelö. Teoksen tarina ei taivu 

mitaliksi. 

RISUPAKET T I  

Ilme dekoratiivinen, sisältö 

vähäeleinen. 

SISÄÄN-ULOS 

Huolellisesti viimeistelty 

kokonaisuus. Eri puolet liian 

samanarvoiset sisällöltään. 



TAISTELUA VOITOISTA 

Rento muotoilu, puolet eivät 

suuresti eroa toisistaan. Tarina ei 

kanna puolelta toiselle. 

TALVELLA SILLO IN 

Jäljet kertovat talvisesta 

kohtaamisesta. Hiutalepuoli 

koristeel l inen, kokonaisilme 

vähäeleinen. 

VALINNANVAPAUS 

Ajankohtainen ja kantaaottava. 

Huntupuolella lyyrinen i lme, 

korsettiosa jää sisäl löltään 

irrall iseksi. 

K u v a t :  K a t r i  P ä i v ä r i n t a  
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uosi 2011 oli merkittävä Kil lal le, 

koska kevätkokouksessa hyväk

syttiin sääntömuutos, jonka tär

kein kohta oli, että vuosimita l i 

ei enää automaattisesti kuulu 

keräi l ijäjäsenten jäsenmaksuun. 

Vuodesta 2012 lähtien kilpai lu järjestetään kuten aikai

semmin, mutta jäsen saa tilata vuosimital in eri hintaan. 

Perusjäsenmaksu on täten pienempi kuin ennen. Tåmä on 

kuitenkin vaikea valaa sarjamaisesti, joten vuosi mital iksi 

valittiin toisen palkinnon saanut Reijo Paavi laisen Lumen

paisumus. Vuosimitalin valoi Taidevalu Jarmo Saarekas. 

Kolmannen palkinnon sai Erkki Salminen Pelastus - nimi

sellä ehdotuksel laan. Lisäksi lunastetti in Maija Hyvösen 

ehdotus Mannemitali. Kaikki ehdotukset ol ivat esi l lä kol

mena päivänä Kil lan toimistossa ja A- ja B-sarjat Ki l lan 

kevätkokouksessa huhtikuussa. 

C10 suuri periaatteel l inen muutos Killan toiminnassa, joka oli Syksyllä järjestettiin mitali näyttely Mäkelänrinteen luki-

taloudellisten tosiasioiden sanelema. ossa. Näyttelyllä haluttiin esitellä mitalitaidetta koulun 

Kevätkokous pidettiin 13. huhtikuuta Jorma Panula - sää- oppilai l le ja iltalukion aikuisopiskelijoi l le ja täten viemään 

tiön Piipari lan ti lal la Kirkkonummella. Tärkein aihe oli mitalitaidetta paikkaan, jossa sitä ei yleensä nähdä. 

sääntömuutoksen käsittely kokouksen puheenjohtajan 

Veikko Löyttyniemen johdolla. Ta lon isäntä esitteli sääti- Vuoden aikana Aimo Linkosalmi järjesti kolme kirjal lista 

ön toimintaa ja musisoi vieraittensa iloksi. huutokauppaa. Mitalien lisäksi niissä myytiin mitalikirjal

lisuutta ja hieman rahoja. Myytävät kohteet tulevat lähin-

Syyskokous pidettiin 30. marraskuuta Kultakeskus Oy:n nä kuolinpesi ltä. 

tiloissa Hämeenl innassa. Kokouksen puheenjohtajan toi-

mi ekonomi Mikko Timisjärvi. Tåmä oli ensimmäinen uu

sien sääntöjen mukainen kokous. Ki l lal le valittiin vuosiksi 

2012-2013 uusi puheenjohtaja, Jaakko Kuusela, Gunnel 

Sieversin pyydettyä vapautusta tehtävästä. Uudeksi jä

seneksi hal l itukseen Raimo Jaatisen ti lal le valittiin kuvan

veistäjä Anne Meskanen, Sakari Kannosto jatkaa hal l i

tuksessa. Toiminta�uunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2012 hyväksyttiin. Isännät esittel ivät tehdasta ja tarjosi

vat upean i ltapalan. 

Vuoden lopul la kerättiin mita l it Glasgown FIDEM XXXII 

-näyttelyä varten, jotka lähetettiin Skotlantiin seuraa

van vuoden a lussa. F IDEM XXXII kongressi järjestetään 

Glasgowssa 10.-14.7.2012 ja siihen l iittyvä mitalitaiteen 

näyttely Glasgown yliopiston Hunterian museossa 10.7. 

- 30.9.2012. 

Ki l lan internetsivuja on koko ajan päivitetty ja siellä on 

julkaistu tietoa ajankohtaisia asioita, kuten kilpailuista, 

näyttelyistä, huutokaupoista ja mitalitaidealan ajankoh-

Kil lan perinteinen taidemitalikilpai lu, nk. vuosimitalikil- taisista tapahtumista. 

pailu, järjestettiin helmikuussa. Kilpailun aihe oli vapaa

val intainen ja sen voitti Andrei Bakharev ehdotuksellaan 

Pinokkion kuolema. Taiteell isesti korkeatasoinen mital i on GUNNEL SIEV E RS 



Josef Hackl, Dietrich 0. A. Klose: 

Kauko Räsänen - Neue Wege in der Medaillenkunst 

(Staatliche Munzsammlung Munchen 2011, 262 s.) 

Saksan valtiollinen rahakokoelma Munchenissä on 

toteuttanut Kauko Räsäsen mitalitaiteen erikois

näyttelyn, jossa on esillä taiteilijan 188 taidemitalia. 

Museo esittelee kattavasti Räsäsen mitalit vuodesta 

1952 vuoteen 2004. Näyttelyn punaisena lankana 

on esitellä Räsäsen mitalit kontekstinaan moderni 

suomalainen ja kansainvälinen mitalitaide. Näyttelyn 

yhteyteen on koottu kattava julkaisu Räsäsen 

mitalituotannosta, joka toimii myös näyttelykatalogina. 

Julkaisu esittelee Kauko Räsäsen suomalaisen 

mitalitaiteen kentällä ja taiteilija persoonana. Julkaisu 

toimii kattavuudessaan loistavasti hakuteoksena. 

Kauko Räsänen - Neue Wege in der Medaillenkunst 

- julkaisua on saatavilla Staatliche Munzsammlung 

Munchenin kirjavälityksestä tilauksesta. 

Hinta on 22 € + postikulut 12 € (6-12 arkipäivää) 

tai 18 € (airmail, 1-4 arkipäivää). 

Josef Hackl 
Dietrich 0. A. Klose 
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Mital i  - Medaljen 1998 - 1999 ja 

Mita l itaiteen vuosikirja 2000-2010 

Sisällysluettelot 

Mitali - Medaljen -lehden sisällysluettelot vuosi lta 1987 - 1991 löytyvät lehden 

numerosta 1/1992 ja vuosilta 1992 -1997 lehden numerosta 1/1998. 

Mitali - Medaljen 1/1998 

Kansikuva: Reijo Paavilainen, Rakastan 

naisiasi Modigliani 1996; Aimo Viitala: 

Lukijalle, 3; Nuorten taiteilijoiden 

taidemitalikilpailu, kilpailukutsu, 4; l ikka 

Voionmaa: Vuosimitalikilpailu 1998, 16; 

Mika-Matti Nieminen: "Jotain vikaa ... ", 17; 

Mika-Matti Nieminen: Muutama sananen 

0 nuorelta mitalitaiteilijalta, 18; Allan Ylinen: 
,0 

Sweaborg - Suomenlinna, 19; Arvo Aho: 

"Ikimuistettava päivä piispan elämässä", 

22; Tuukka Talvio: Mitalitaiteemme 

ensimmäinen vuosisata, 23; Allan Ylinen: 

Ahvenanmaa - mitalikartan valkea läiskä?, 

29; Eila Jaatinen: Kymmenen tuntia naisen 

elämästä, 31; likka Voionmaa: Kalevala 

Koru - Mitalitaiteen Killan kannattajajäsen 

nro K29, 32; l ikka Voionmaa: Heinolan 

kaupunginmuseo, 3;, Mitali - Medaljen 

-lehdessä vuosina 1992-1997 julkaistut 

kansikuvat, artikkeli ja jutut, 35; Valetut 

mitalit ja pienoisveistokset, 40; l ikka 

Voionmaa: Killan toimintaa, 43; Mauno 

Honkanen: Leikkimielinen kilpailu, 45; 

Mauno Honkanen: Topeliusmitalista . . .  

subjektiivisesti, 47; likka Voionmaa: Kesän 

menovinkkejä, 48; Gunnel Sievers: Svensk 

resume, 49 

Mitali - Medaljen 2/1998 

Kansikuva: Nina Terno, Tornion kirkko, 

1986; Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n 

vuosimitalikilpailu 1999, kilpailuohjelma, 3; 

l ikka Voionmaa: En päivääkään vaihtaisi, 5; 

Killan toimintaa, 7; likka Voionmaa: Nuorten 

taiteilijoiden toidemitolikilpoilu, 10; Mika

Matti Nieminen: Turun piirustuskoulun 

mitalinmuovoilijat haastattelussa, 15; 

likka Voionmaa: FIDEM XXVI Hoog, 18; 

Alison Branagan: FIDEM XXVI Den Hoog 

(engl.), 23; Aarno Rankka: Nuorena 

mitolitoiteilijono FIDEM:in konferenssissa, 

25; Raimo Jaatinen: "Moshe Yosselevich 

lähtee leirille" - mitalin syntyhistoria, 26; 

Tuukka Talvio: Mitalitaiteemme vaiheita 

(2). Routavuosista maailmansotaan, 29; 

Seija Rusko: Kesänäyttelyitä ... Mitaleita 

Mältinronnassa - muistikuvia, 34; Leena 

Passi: Nina Terno - kuvanveistäjä luonnossa 

unohtamatta tuskaa ja hätää, 35; Arvo 

Aho: Erään julkisuuden henkilön mitalit, 37; 

Allan Ylinen: Kustaa II Aodolf, 40; Anna

Maija Urm: Kokemuksia Uherske Hradisten 

Mitali- ja pienoisveistossymposiumista, 42; 

Allan Ylinen: Aarre Vuorjoki 1903-1998, 

45; Mauno Honkanen: Uusia mitaleita, 

46; Arvo Aho: Mielenkiintoinen mitali, 47; 

l ikka Voionmaa: Viisi kysymystä kahdelle 

mitalinkeräilijälle, 48; Tuukka Talvio 50 

vuotta, 49; Huutokaupan mitaleita, 50; 

Valettuja mitaleita jo pienoisveistoksia, 51; 

Svensk resume, 53 

Mitali - Medaljen 1/1999 

Kansikuva: Heikki Varja, Sepän soitto, 1981; 

Veikko Löyttyniemi, Killan uusi puheenjohtaja, 

3; likka Voionmaa: Vuosimitolikilpoilu, 

4; l ikka Voionmaa: Pekko Kauhanen 

- Kiikun kaakun, 15; Liisa Lindgren: 

Topeliuksen muistomerkki Tarun ja Totuuden 

puristuksessa, 17; Minna Tuominen: 

Mitalidebyyttini, 21; Tuukka Talvio: Suomen 

mitalit (3). 1920-luku, 22; Arvo Aho: 

Riemuvuosi 2000 mitalikilpailu ratkaistu, 27; 

Marjatta Kekki: Mitalin kiilto silmissä, 30; 

Allan Ylinen: "Kasvottomat", 31; Ryszard 

Stryjecki: Luonnon kaksinaisuus, 33; Leena 

Passi: Pertti Mäkinen:. Kuvanveistäjä 

- mitalitoiteilija - taidegraafikko, 34; 

Allan Ylinen: Tekijä esiin, 39; Mika-

Matti Nieminen: Turun taidemuseon 

mitalikokoelma, 41; l ikka Voionmaa: 

Killan toimintaa, 42; Veikko Löyttyniemi: 

Huomionosoituksia ansioituneille, 44; 

Liina Laasonen: Mitaleita yötä päivää, 

45; Uusia mitaleita, 47; l ikka Voionmaa: 

Näyttelykierros, 48; Killan kirjallinen 

huutokauppa, 50; Galleria Sculptor, 51; 

Gunnel Sievers: Svensk resume, 52 

Mitali - Medaljen 2/1999 

Kansikuva: Pekka Kauhanen, Kiikun kaakun, 

1999; Veikko Löyttyniemi: Kilta uudelle 

vuosituhannelle, 3; Suomen Mitalitoiteen 

Kiito ry:n vuosimitolikilpoilu 2000, 

kilpailuohjelma, 4; likka Voionmaa: FIDEM 

XXVII Weimarissa vuonna 2000, 5; Tuukka 

Talvio: Suomen mitalit (4). 1930-luku ja 

sotavuodet, 6; Arvo Aho: Riemuitseva mitalin 

puoli, 10; Leena Passi: Ossi Somma - Reijo 

Paavilainen - Reijo Mäkinen. Mitalitaiteilijat 

solussa, 11; l ikka Voionmaa: Mitalitaiteen 

Killan vuosimitalit 1990-1999, 17; l ikka 

Voionmaa: Rakkaudesta mitaliin, 22; Allan 

Ylinen: Teatteria elämä kaikki - entäs mitalin 

rooli, 26; Mauno Honkanen: Elämää ja 

mitaleita, 30; Leena Säppi: Taidevalimo P. 

Venäläinen Oy, 33; Eila Jaatinen: Junia ja 

enkeleitä, 35; Arvo Aho: Mitalien tekeminen 

jatkuu. Lisäystä eräisiin luetteloihin, 37; 

Mika-Matti Nieminen: Ovella, rajalla, 



40; l ikka Voionmaa: Killan toimintaa, 

42; Mirjam Mieras: Slides and thoughts 

(engl.), 43; Markus Åström: Två medaljer, 

44; Pekka Sarvas: Mitalin tutkijan mitali, 

45; Mauno Honkanen: Aimo Linkosalmi ei 

mennyt mitaliinsa yksin, 46; Uusia mitaleita 

ja lahjoituksia, 47; Kirjallinen huutokauppa 

7/99, 49; l ikka Voionmaa: Fiskarsin 

mitalinäyttely - palanen teollista historiaa, 

50; Gunnel Sievers: Svensk resume, 52 

Mitalitaide, vuosikirja 2000 - Årsbok för 

medaljkonst 

Kansikuva: Matti Peltokangas, Tarja 

Halonen, 2000; Veikko Löyttyniemi: 

Lehdestä vuosikirjaan, 3; Liisa Lindgren: 

Muistamisen tila ja merkitysten paikka, 4; 

FIDEM XXVII Weimar, 9; Assi Madekivi: 

FIDEM 27 Weimarissa 2000, 13; Erkki 

Kannosto: Matkakirje Weimarista, 17; 

Arvo Aho: Kisällinä Killassa, 19; Outi 

Järvinen: "Valettujen mitaleiden tapaiset 

esineet". Keskustelua vaietuista mitaleista 

1920-luvulla, 21; l i kka Voionmaa: Vuoden 

2000 vuosimitalikilpailu, 29; Seija Rusko: 

Kehäkolmoselta pohjoiseen, 36; l ikka 

Voionmaa: Kimmo Pyykkö - dialogia, 38; 

Tuukka Talvio: Mitalitaide Suomessa -

havaintoja ja mielipiteitä, 44; Allan Ylinen: 

Koulumitalit - kulttuurihistoriaa ja nostalgiaa, 

47; Sirpa Juuti: Pinta elää kämmenellä. 

Kuvanveistäjä Anja Juurikkalan tuotannosta, 

50; l i kka Voionmaa: Kirjallisuusmitaleita, 

54; Eila Jaatinen o.s. Komonen: Taavi 

Komonen, ensimmäinen suomalainen 

Bostoninmaratonin voittaja -ja erään 

mitalin tarina, 59, Mika-Matti Nieminen: 

Edison-orgia Uherske Hradiute, 62, Lahjoitus 

Mitalitaiteen Killalle, 65; Esko Hilska: Aimo 

Tukiainen - suuri taiteilija ja lämmin ihminen, 

66; l ikka Voionmaa: Mia Arentz-Grastvedt 

- mitalintekijä karyatidien takaa, 69; Mauno 

Honkanen; Mitaleita arkeen, työhön ja 

juhlaan, 72; l ikka Voionmaa: Uusia valettuja 

mitaleita, 75; Uusia lyötyjä taidemitaleita, 

79; Erään taiteilijatalon 100-vuotismitali, 83; 

Marja-Leena Ahola: Kuvanveistäjien Galleria 

Sculptor, 84; Mitalitaiteen Kilta, 85; Mika

Matti Nieminen: Mitalisymposium Turussa 

2001, avustajan mietteitä, 87; Gunnel 

Sievers: Svensk resume 

Mitalitaide, vuosikirja 2001 - Årsbok för 

medaljkonst - Medallic Art in Finland 

Kansikuva: Kauko Räsänen, Helsingin 

luterilaiset seurakunnat, 1975; Veikko 

Löyttyniemi: Mitalitaide vuonna 2001, 

3; Outi Järvinen: Poimintoja Kauko 

Räsäsen mitalitaiteesta, 4; Josef Hackl: 

Kauko Räsänen, 9; Kauko Räsänen. 

Puoli vuosisataa taidetta, 21.10.2001-

6.1.2002, Tampereen taidemuseo, 11; l ikka 

Voionmaa: Vuoden 2001 vuosimitalikilpailu, 

43; Veikko Löyttyniemi: Sijoitukset 

vuosimitalikilpailuissa, 54; Arvo Aho: Se 

huumorin kukka, 57; Taidemitalikilpailu 

kuvataidetta opiskeleville 2001, 62; Tuukka 

Talvio: Suomalaista mitalikirjallisuutta, 

67; l ikka Voionmaa: Mauno Honkanen 

- semper strenuus, 71; Riitta Mäkelä: 

Mitalikokoelma on kuin palapeli, 74; 

Mika-Matti Nieminen: Uutta ja nuorta. 

Menestyssymposiumi Turussa, 77; Tapio 

Suominen: Killan kokoelma, 78; Uudet 

mitalit, 84; l ikka Voionmaa: Pro urheilu 

- mitalin kutsukilpailu, 87; Kirjoittajat 

/ skribenter / authors, 89; Suomen 

Mitalitaiteen Kilta ry. Toimintakertomus 

vuodelta 2000, 90; Svensk resume, 98; 

Summary, 103; Takakansi: Pekka Kauhanen: 

Hyökkäys erämaassa, 1. palkinto Killan 

vuosimitalikilpailussa 2001 

Mitalitaide, vuosikirja 2002 - Arsbok för 

medaljkonst - Medallic Art in Finland 

Kansikuva: Toivo Jaatinen, Pisanello, 1973; 

Veikko Löyttyniemi: Mitalitaide vuonna 

2002, 3; Outi Järvinen: "Ihminen on ikuinen 

vempaimen vääntäjä" - mitalitaiteilija Toivo 

Jaatinen, 4; Toivo Jaatisen mitalituotanto, 

8; Raimo Jaatinen: Toivo Jaatisen Amerikan 

valloitus, 20; Veikko Löyttyniemi: Vapaista 

mitalikilpailuista Elias Lönnrot - kilpailuun, 

22; l ikka Voionmaa: Nora Tapperin 

kilpailumietteitä vuonna 2002, 28; l ikka 

Voionmaa: FIDEM XXVIII Pariisissa, 29; 

Riitta Mäkelä: Lehtimies keräsi mitaleita 

historiasta ja lehdistöstä, 42; Tuukka Talvio: 

Elias Lönnrot mitalitaiteessa, 45; Anne 

Valkonen: Aarteita kellarikerroksessa, 51; 

Allan Ylinen: Erään klaanin mitalit, 52; 

Uudet mitalit, 55; Kirjoittajat /skribenter 

/ authors, 57; Suomen Mitalitaiteen Kilta 

r.y. Toimintakertomus vuodelta 2001, 59; 

Summary, 63; Svensk resume, 66; Takakansi: 

Toivo Jaatinen: Nooa, 1967 ja Pro puritate, 

1971 

Mitalitaide, vuosikirja 2003 - Arsbok för 

medaljkonst - Medallic Art in Finland 

Kansikuva: Heikki Häiväoja, Maecenas

kilta, 1973; Veikko Löyttyniemi: 

Mitalitaiteen esittelyä ja tulevaisuuden 

turvaamista, 3; Heikki Häiväoja: Minä 

75, 4; Liisa Lindgren: Heikki Häiväoja 

- pienoisveistoksista monumentteihin, 

12; Outi Järvinen: Monumenttitaidetta 

pienessä koossa - tarkastelun kohteena 

Heikki Häiväojan mitalitaide, 23; Tuukka 

Talvio: Heikki Häiväoja rahojen muotoilijana, 

28; Heikki Häiväojan mitalituotanto, 36; 

Outi Järvinen: Suomen mitalitaiteen Killan 

vuosimitalikilpailu 2003, 48; Outi Järvinen: 

Taidemitalikilpailu 2003 kuvataidetta 

opiskeleville, 57; Tapio Suominen: Alfred 

Lichtwarkja mitalitaide, 61; Jean Ramsay: 

Laila Pullisen mitalitaiteesta, 66; Jaakko 

Ukkonen: Mielihyvää kohtuuhintaan eli 

miten minusta tuli mitalien kerääjä, 69; 

Veikko Löyttyniemi: Mitalit esille - nyt ja 

myöhemmin, 71; l i kka Voionmaa: FIDEM 

- ikkuna maailman mitalitaiteeseen, 73; 

Arvo Aho: Huomioita FIDEM:in kongressien 

mitali näyttelyiden järjestelyistä, 75; Outi 

Järvinen: Numismaattinen kongressi 

Madridissa 14.-18.9.2003, 78; Veikko 

Löyttyniemi: Mitalitaiteen edistämissäätiö 

perustettu, 79; Mitaliuutisia, 80; Suomen 



Mitalitaiteen Kilta ry: Toimintakertomus 

vuodelta 2002, 81; l ikka Voionmaa: English 

summaries, 87; Gunnel Sievers: Svenskt 

sammandrag, 93 

Mitalitaide, vuosikirja 2004 - Årsbok för 

medaljkonst - Medallic Art i
_
n Finland 

Kansikuva: Vilho Härkönen, J, L. Runeberg 

1804-2004, 2004; Veikko Löyttyniemi: 

Pääkirjoitus, 5; Raimo Seppälä: Tampereen 

taidemuseo ja mitalitaide, Mitalit Engelin 

viljamakasiinissa, 6; Marja-Liisa Linder: 

Tahmatassut ja taidemita/it, 12; Outi 

Järvinen: Kunnallise/ämä ja mitalitaide, 

Kunta-alan järjestöt mitaleiden teettäjinä, 14; 

Veikko Löyttyniemi: Kunnat ja mitalitaide, 

18; Kuntien ja kuntayhtymien mitalit 

N kunnittain, 20; Kuntien ja kuntayhtymien 
'° mitalit kuvanveistäjittäin, 27; Jaakko 

Ukkonen: Mitalien maailmankongressi 

Seixalissa Portugalissa, FIDEM palkitsi Pirkko 

Viitasalon, 33; Outi Järvinen: Matkakirje 

mitalitaiteen maailmankongressista, 36; Outi 

Järvinen: Suomen osuus FIDEM -näyttelyssä 

2004, 40; Outi Järvinen: J,L. Runebergin 

juhlavuosi ja mitalitaiteen vuosikilpailu 2004, 

48; Erkki Kannosta: Kämmenen kokoinen 

avaruus, 52; l ikka Voionmaa: Ron Duttonin 

mitalitaidetto Tukholmassa, Ron Duttonin 

mitalitaiteen näyttely "From Landscape 

to Lunarscape" Kungliga Myntkabinetissa 

Tukholmassa, 57;"Meda/jens oliko sidor. Ett 

och annat om medaljer, mynt och konst" 

Hans Ruin - kilpailun voitto mitaliaiheiselle 

kirjoitukselle, 60; Mitalitaiteesta sanottua, 

61; Suomen Mitalitaiteen Kilta ry. 

Toimintakertomus vuodelta 2003, 62; 

l ikka Voionmaa: English Summaries, 70; 

Gunnel Sievers: Svenskt sammandrag, 

78; Takakansi: Gerda Qvist: J.L: Runeberg 

7804-7954, 1954 

Mitalitaide, vuosikirja 2005 - Årsbok för 

medaljkonst - Medallic Art in Finland 

Kansikuva: Reijo Paavilainen: Suomen 

kuvataiteen juhlaraha, 100 mk 1989; Erja 

Tielinen: Helene Schjerfbeck ja kuvataide, 

100 mk 1996; Veikko Löyttyniemi: 

40 vuotta Suomen Mitalitaiteen Killan 

toimintaa, 5; Tasavallan presidentin 

tervehdys, 7; Anne Valkonen: Juh/arahat 

- kuvanveiston miniatyyrit, 8; Valtio ja 

julkishallinto, 18; Kansakunnan kaapin 

päällä - henkilörahat, 24; Citius altius 

fortius - urheilurahat, 32; Paikat ja 

tapahtumat, 37; Rahapajan ensimmäinen 

luottotaiteilija - Heikki Häiväoja, 41; 

Suoraa puhetta Pekka Sarvaalta, 50; 

Rahataiteen kehittäminen tärkeää 

puheenjohtaja Sotamaalle, 52; Juhlarahojen 

kysyntä kasvanut viime vuosina, 53; 

Numismaatikkojen ajatuksia juhlarahoista, 

54; l ikka Voionmaa: Conmemorative 

Coins - the Miniatures of Sculpture 

(English Summary), 56, Gunnel Sievers: 

Jubileumsmynt - bildhuggarkonstens 

miniatyrer (sammandrag), 58; Outi 

Järvinen: 40 vuotta mitalitaiteen puolesta. 

Mitalitaiteen juhlavuosi 2005, 61; Tapio 

Suominen: Killan 40-vuotisjuhlanäyttely, 

64; Outi Järvinen: Mitalitaidetta Salon 

Veturitallissa, 68; Suomen Mitalitaiteen 

Kilta ry, Toimintakertomus vuodelta 2004, 

72; likka Voionmaa: English Summary, 

78; Gunnel Sievers: Svenskt sammandrag, 

83; Takakansi: Heikki Häiväoja: Pohjoinen 

taivas, Killan 40-vuotismitali, 2005 

Mitalitaide, vuosikirja 2006 - Årsbok för 

medaljkonst - Medallic Art in Finland 

Kansikuva: Pirkko Viitasalo, J.V. 

Snellman 1806-1881-2006, 2006; 

Veikko Löyttyniemi: Suurmiehet 

mitalikilpailujen aiheina, 5; Tuukka 

Talvio: J.V. Snellman mitalitaiteessa, 7; 

Outi Järvinen: Mitalitaiteen vuosikilpailu 

2006: J.V. Snellman 1806-1881-2006, 

14; Liisa Lindgren: Synteesi - eduskunnan 

100-vuotisjuhlamitali, 20; Outi Järvinen: 

Taidemitalikilpailu 2006 kuvataidetta 

opiskeleville, 26; Riitta Mäkelä: Pohjoisissa 

kotikokoelmissa pohjoisen ja taiteilijoiden 

kirjoa - haastattelussa oululaiset Raimo 

Ala-aho ja Reino Huttunen, 30; Uutisia 

ja tapahtumia, 35; Mitalitaide, lyhyt 

oppimäärä, 37; Suomen Mitalitaiteen Kilta 

ry. Toimintakertomus vuodelta 2005, 39; 

l ikka Voionmaa: English Summaries, 43; 

Gunnel Sievers: Svenskt sammandrag, 

50; Takakansi: Hannu Siren: Sata vuotta 

suomalaista kansanvaltaa 1906-2006, 

2006 

Mitalitaide, vuosikirja 2007 - Arsbok för 

medaljkonst - Medallic Art in Finland 

Kansikuva: Pirkko Viitasalo: Mikael 

Agricola, 2007; Veikko Löyttyniemi: 

Mitaleita ja näyttelyitä, 5; Liisa Lindgren: 

Mikael Agricola - itsensä näköinen 

suurmies, 7; Tuukka Talvio: Mikael Agricola 

mitalitaiteessa, 19; Christian Hoffmann: 

Kilpailu Mikael Agricolan juhlavuoden 

mitaliksi, 22; Riitta Mäkelä: Kädet 

muistavat mitalit. Tampereen taidemuseon 

uusi johtaja Taina Myllyharju muovasi savea 

mitaliksi lapsuuden Raumalla, 32; Juha 

Welling: Uutta ja nuorta - 2. kansainvälinen 

mitalitaiteen symposium Turussa 2007, 

34; Leena Räty: "Hiljaa hyvää tulee" Vilho 

Härkönen. Retrospektiivinen näyttely Etelä

Karjalan taidemuseossa 31.3.-6.5.2007, 36; 

Leo Ääri: Jussi Vikaisen syntymästä 100 

vuotta, 42; Veikko Löyttyniemi (koonnut): 

Jarkko Roth ja Reijo Paavilainen myös 

mukana näyttelyssä, 47; Outi Järvinen: 

Mitalitaiteen vuosikilpailu 2007, 49; l ikka 

Voionmaa: FIDEM XXX - Mitalitaiteen 

juhlaa Colorado Springsissä, 56; Tapio 

Suominen: FIDEM:in korkean paikan leiri 

Colorado Springsissä 2007, 62; Outi 

Järvinen: Suomen osuus FIDEM-näyttelyssä 

2007, 66; Keskustelua, 74; Poimintoja 

Suomen Mitalitaiteen Killan toiminnasta, 

76; l ikka Voionmaa: English Summary, 

79; Gunnel Sievers: Svenskt sammandrag, 

86; Takakansi: Erja Tielinen: Elämän värit, 

Killan vuosimitali 2007 



Mitalitaiteen vuosikirja 2008 - Arsbok 

för medaljkonst - Medallic Art in Finland 

Erkki Kannosto: Vuosi puheenjohtajana, 

4; Teppo Jokinen: John Munsterhjelm -

Berliinin kuvanveistokilpailun kasvatti?, 

6; Outi Järvinen: Mitalitaitei/ija John 

Munsterhjelm, 26; Juha Lindström: 

Mitalitaiteen vuosikilpailu 2008, 63; Tapio 

Suominen, likka Voionmaa: FIDEM XXXI 

TAMPERE - Tampere Goes Art Meda/. 

Maailman mitalitaiteen suurkatselmus 

2010, 69; Outi Järvinen: Anja Juurikkalan 

mitalituotanto 1960-luvulta tähän päivään -

merkittävä mitalilahjoitus Killan kokoelmiin, 

72; Poimintoja Suomen Mitalitaiteen Killan 

toiminnasta, 77; l ikka Voionmaa: English 

summaries, 80; Gunnel Sievers: Svenskt 

sammandrag, 84 

Mitalitaiteen vuosikirja 2009 - Årsbok 

för medaljkonst - Medallic Art in Finland 

Kansikuva: Anne Meskanen, Itämeri 

käsissämme, 2009, 1 palkinto 

vuosimital ikilpailussa (etupuoli); 

Gunnel Sievers: �Vuosikirjan kertomaa, 4, 

lntroduction to the yearbook and medallic art 

in Finland, 6; Tuukka Talvio: Medallic Art in 

Finland: A Persona/ view, 8; likka Voionmaa: 

FIDEM XXXI - Koko maailman mitalitaide 

Tampereella 16.9.-19.6.2010, 16, FIDEM 

XXXI - Alf the Medallic World in Tampere in 
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ja valituille, 7; Outi Järvinen: Mitalitaidetta 

tänään, eilen, ja ehkä vielä huomennakin 
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English summaries, 58; Gunnel Sievers: 

Svenskt sammandrag, 62 
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E N G L I S H  S U M M A R I E S I L K K A  VO I O N M A A  

EDITORIAL (p. 4) 

Gunnel Sievers 

The Guild has new statutes. The biggest 

change concerns the year medal which is no 

longer automatical ly included in the annual 

membership fee. The year medal must now 

be ordered separately. The annual art med

al competition is arranged as before. The 

change was dictated by economic reasons. 

ln 2012 there wil l be an art medal competi

tion arranged for art students from Finland, 

University of Wolverhampton, England and 

from the Warsaw Academy of Art, Poland. 

ln July Finland will participate, as usual, in 

FIDEM XXXII congress and exhibition in 

., Glasgow, Scotland. 
'° Mr. Jaakko Kuusela was elected chairman 

of the Guild for 2012-2013. Mr. Kuusela has 

many years' experience in various societies. 

Gunnel Sievers wants to thank you all for 

a rewarding time as the chairperson of the 

Guild. 

MAJOR REVIEW OF MEDALLIC ART IN 

GLASGOW (p. 6) 

Tapio Suominen 

The next FIDEM congress and exhibition 

will be arranged in Glasgow next summer. 

On that occasion FIDEM will also celebrate 

its 75th anniversary. The venue is superb: 

the Kelvin Gal lery of the Hunterian Museum 

which operates under the aegis of the Uni

versity of Glasgow. lt is Dr Donal Bateson 

and Dr Sally-Anne Coupar, the persons in 

charge of the medal and coin collection of 

the museum that bear the main responsibil

ity of the arrangements. 

The FIDEM congress together with the exhi

bition is the most significant event of med

allic art in the world, and the importance of 

FIDEM becomes quite institutional when 

medallic art is being defined. FIDEM could 

be compared to a scientific community 

which a scholar tests by asking it to test his 

hypothesis, thus supporting or shaking its 

attitudes. Shaking is not an end in itself, but 

well justified, it may affect the practices of 

the whole domain. Therefore, it is desirable 

that ali the actors of the field could partici

pate i n the event. 

Glasgow is an active city of museums and 

in addition to art medals there are lots of 

other things to see there: Hunterian Art 

Gallery, The Mackintosh House, Kelvin

grove Art Gallery and Museum, Gallery of 

Modern Art, Centre for Contemporary Arts 

and Riverside Museum. 

PIRKKO VIITASALO'S MEDALLIC ART 

(p. 10) 

Outi Järvinen 

Pirkko Viitasalo (1946-2009) qualified 

first as a goldsmith and then as a sculp

tor. She carried on these two crafts side by 

side. She became interested in medallic art 

in the late 1970s and she produced about 

twenty art medals most of which are east. 

Pirkko Viitasalo participated energetically 

in the annual medal competitions arranged 

by the Guild, and many of the medals she 

realized were entries in these competitions. 

She was awarded the first prize four times, 

and including her other placing she can be 

regarded as the most successful artist in 

these competitions. Her first three first

prize winners were east medals with no 

given theme, her last winner medal, on the 

other hand, a struck portrait medal. Pirkko 

Viitasalo participated also in many other 

art medal competitions as well as coin de

sign competitions. 

Pirkko Viitasalo's medallic art is character

ized by the vividness and strong sculptural 

features of her style of modelling, and on 

the other hand, by the sensitive and fresh 

way she deals with details. Her entire crea

tive process can often be identified in the 

outcome. Pirkko Viitasalo has described 

the medal as a field of events and as a uni

verse within your palm. 

Pirkko Viitasalo's career as a medallic artist 

reached its climax in the 2000s, when her 

competition entries to celebrate the two ju

bilee years both on J. V. Snellman, the phi

losopher, social writer and statesman and 

in 2006 on Mikael Agricola, the reformer 

and the translator of the Bible in 2007 were 

realized. She was then invited to design 

the jubilee medal of the 90th anniversary 

of Finland as an independent country. The 

great men of our history and the national 

symbols are not the easiest themes, and yet 

Pirkko Viitasalo succeeded in approaching 

these themes from a fresh viewpoint in a 

way typical of herself and evading the most 

common ideas. 

PERMANENT ART MEDAL EXHIBITION 

FOR THE HELSINKI FINNISH CLUB (p. 24) 

Veikko Löyttyniemi 

Helsingin Suomalainen klubi (The Hel

sinki Finnish Club) has got a permanent 

art medal exhibition to celebrate the Club's 

135th anniversary. The exhibition consists 

of almost 80 portrait bronze medals by 29 

Finnish sculptors. These medals have been 

sculpted and represent former and present 

members of the Club. The first medals of 

the exhibition were the 40 portrait med

als found in the Club's storeroom. After the 

club members had become more familiar 

with the portrait medals, the collection was 

increased through thorough and profound 

background work. The medals of the exhi

bition show clearly the development and 

intensification of medallic art in the 1970s 

and 1980s, which decades have given most 

of the portrait medals of the collection. 

The collection is still missing a few medals, 

which we hope to have there. The Helsinki 

Finnish Club has almost 3000 members 



and the Club is a popular meeting place. 

We hope the vitrines (glass cases) of the 

exhibition will attract the interest in medal

lic art or even the interest in having an art 

medal made. 

ABOUT MODERN ART MEDALS AND 

MEDALLIC ART OF THE YOUNG (p. 30) 

Katri Päivärinta / Hanna Talasmäki 

The Guild has arranged art medal compe

titions for visual art students since 1998. 

The competition next spring will be the 

sixth in order. The competition looks for 

new insights into medallic art and it also 

aims at arousing young artists' interest in 

medallic art as a subspecies of sculpture. 

The amount of teaching of medall ic art is 

relatively little, which is true of the number 

of art medal projects aimed at the young in 

Finland. Mr. Erik Mäkinen, an artist who has 

taught in the Art Academy of Turku Poly

technic for twenty years, has art medals 

made regularly by his students. ln recent 

years medallic art has been taught also at 

the Kankaanpää Art School and the Seinä

joki Polytechnic. Medallic art may arouse 

interest among the young generation of 

artists, and yet only a few of them would 

continue with medallic art, which is nowa

days considered ta be a form of art that is 

difficult to comprehend. And the general 

public does not yet know the art medal as 

a phenomenon, wherefore it is difficult for 

an artist to attract attention by making 

art medals. Traditiona! non-commissioned 

east medals are not in demand today, since 

the trend is collages of small objects and 

alternative techniques, which all extend the 

concept of the medallic essence. One can 

talk about the modern art medal. The field 

of medallic art in many European countries 

and in the US has aroused great interest 

and international medallic student projects 

are received with great enthusiasm. The 

co-operation between the American and 

Portuguese Universities brought about the 

exhibition New ldeas in Medal/ic Sculpture, 

which was arranged for the thirteenth time 

in 2011. The University of Nicolaus Coperni

cus in Torun, Poland, held its third interna

tional co-operation project for medallic art 

students ("HOME" International Medallic 

Project): 143 art students from ten different 

countries participated in the project. The 

Bulgarian Medallic Sculpture Studio Sofia 

has also become famous for its internation

al five-year project, which has produced 

more than 1700 art medals. These global 

art medal projects emphasize the impor

tance of exhibitions on the net; on the other 

hand, the very few possibilities to special

ize in the field of modern medallic art are 

considered to be problematic. Although the 

grip on making modern art medals is very 

experimental, this art form has maintained 

its role as a skillful compressor of universal 

phenomena. Maybe that is why interna

tional co-operation has flourished. A suc

cessful art medal does cross even language 

barriers with ease. 

EXHIBITION ARCHITECTURE WITH 

ELEGANCE. FIDEM XXXI (p. 36) 

Tapio Suominen and Elina Rantasaari 

Starting to design the FIDEM XXXI inter

national exhibition of medallic art meant 

going through about a thousand art med

als, which gave us a good general idea of 

the wide spectrum of art medals with their 

different materials and techniques. Docu

mentation af the medals helped us outline 

the requirements of exhibition architecture 

and the space needed. 

The exhibition did not have any specific 

theme or manuscript, which, however, is 

an important guiding tool in decision mak

ing when exhibition architecture is being 

designed. This time it was the lodes of ore 

and different metals that were the visual 

starting points and the basis for the color-

ful world i l lustrated elements which was 

based on tin, copper and bronze, the mix

ture of the first two. The medals were dis

played by the country and not thematical ly, 

which meant that the differences between 

the countries stood out better and that one 

could outline the wholeness more clearly. 

The structural aim was to dissolve the 

structures and glass showcases in order to 

draw the main attention to the medals and 

to emphasize the medals as part of sculp

ture rather than as numismatic objects. 

The importance of lighting and the choice 

of materials were most essential in this re

spect. lt was decided that the standing cas- 111 
es should have lighting with LED ribbon and '° 

transparent acrylic disc on which to put the 

medals, the interaction of which was an il

lusion of a hovering and nonmaterial space 

inside the case. lt meant that even if the 

medals had been displayed too near each 

other it would not have disturbed. 

THE BICENTENNIAL MEDAL OF THE 

HELSINKI UNIVERSITY, 1840 (p. 40) 

Tuukka Talvio 

An interest in medals was awakened in Fin

land at the end of the eighteenth century, 

when the country still belonged to Sweden. 

The tradition was continued into the 1810s, 

when Finland was part of the Russian Em

pire and several commemorative med

als were ordered from the St. Petersburg 

Mint. During the second quarter of the 

nineteenth century the medallic tradition 

almost died out, but in 1840 the University 

of Helsinki issued a bicentennial medal (fig. 

1) ,  again struck in St. Petersburg. Originally 

it was hoped that C. M. Mel lgren (1806-

1886), a Swedish medallist residing in Hel

sinki, would engrave it (one af his medals is 

i l lustrated as fig. 2). The medal could not, 



however, be struck in Helsinki, as there was 

not yet a mint in Finland, and finally it was 

both engraved and struck in St Petersburg. 

lt is a representative product of the medal

lic work of the St Petersburg mint but with 

little individual merit. The portrait of the 

Russian emperor, Nicholas 1, is magnificent 

and the obverse legend is witty (associat

ing the Tsar with both Apollo and Maece

nas), but it is combined with a reverse de

sign consisting of only an inscription within 

a wreath. The portrait, though not modelled 

specifically for this medal, is, however, a 

work of the famous German-born medallist 

Heinrich Gube. This probably is the rea

son why a rare gold specimen of the medal 

'° (only 10 of them were struck in gold) was 
'° recently sold in Germany for the sum of 45 

000 euro plus the buyer's commission. l n  

silver or bronze the medal i s  not rare. 

ART MEDALS, A TREAT FOR YOUNG 

PEOPLE'S EYES ( p. 46) 

Gunnel Sievers 

The Guild arranged an art medal exhibition 

at Mäkelänrinteen l ukio (Mäkelänrinne 

Sports High School) August 30th-October 

10th
, 2011. The exhibition showed about 70 

art medals made between 1951 and 2010 by 

sian. The jury members of this competi

tion, which was decided on in March 2011, 

were Mr. Erkki Kannosta (chairman) Outi 

Järvinen, the curator, Ms Merja Viitala, the 

director. The expert members nominated 

by the Sculptors' Union in Finland were Ms 

Barbara Tieaho and Mr. Jarmo Vellonen. 

The competition was arranged for Finnish 

sculptors and sculptors living in Finland 

permanently and students of sculpture. 

The competition had no theme and 46 

submissions seven of which in A-category, 

and 13 in B-category. The competition top 

was of a high level and yet narrows. Mr. 

Andrei Bakharev's submission "The Death 

of Pinocchio" which dealt with the rela

tionship between father and son was the 

winner. The second prize was awarded Mr. 

Reijo Paavilainen's "The Flood of Snow" 

and the third prize to Mr. Erkki Salmela's "A 

Rescue". ln addition, the entry-winner was 

Ms Maija Hyvönen's "Manne Medal". The 

board of the Guild decided that Mr. Paavi

lainen's submission "The Flood of Snow", 

the second prize winner which was dedi

cated to the snowy winter of 2011, should 

be realized as the year medal. 

EXCERPTS FROM THE GUILD'S ANNUAL 

REPORT (p. 58) 

35 Finnish and foreign artists. The exhibi- Gunnel Sievers 

us about the manor and played music. 

The autumn meeting was held at Kultake

skus Ltd in Hämeenlinna. Before the meet

ing we were first taken on a tour in the 

factory. The meeting elected Mr Jaakko 

Kuusela as chairman of the Guild. Ms Anne 

Meskanen, the sculptor, and Mr. Sakari 

Kannosta were re-elected to the board of 

the Guild. The meeting accepted the new 

budget as well the pian of action for 2012. 

The first prize of the year medal competi

tion was awarded Mr. Andrei Bakharev for 

his "The Death of Pinocchio". However, the 

board of the Guild chose Mr. Reijo Paavi

lainen's "The Flood of Snow" to be east as 

the year medal of 2011 for technical rea

sons. 

ln September The Guild arranged an art 

medal exhibition at the Mäkelänrinne 

Sports High School, in Helsinki. The idea 

was to reach viewers and spectators who 

had not necessarily had earlier connections 

with medallic art. 

Three medal auctions (offers made in writ

ing) were arranged in 2011. 

The medals for FIDEM XXXII Glasgow July 

2012 were chosen in November-December. 

The Guild's website (www.mitalitaide.fi) 

consisting of current events, is being up

dated regularly. 

tion had also info screens and a PowerPoint INDECES OF THE JOURNAL MITALI 

show, which gave the about 1500 students The most important matter of the year 2011 - MEDALJEN 1998 - 1999 AND THE 

basic information on medallic art. The cu- was the approval of the new statutes made YEARBOOK OF MEDALLIC ART 2000 -

rator of the exhibition was Mr. l ikka Voion- by the members at the spring meeting. The 2010 (p. 60) 

maa. 

THE ANNUAL YEAR MEDAL 

COMPETITION (p. 48). 

Hanna Talasmäki 

The Guild has arranged its annual art medal 

competitions since 1965, which have al

ways given the Guild the year medal. The 

competition in 2011 was the 46th in succes-

biggest change is the new membership fee 

which no longer includes the year medal. 

The year medal can now be ordered after 

the board of the Guild has decided which 

of the prize winners will be realized as the 

year medal. The difference in principle is 

big compared to the earlier practice. 

The spring meeting was held Piiparila man

or house on April Bth• Mr. Jorma Panula, our 

host, the well-known Finnish conductor told 
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SV ENS K T  SAMMANDRAG G U N N E L  S I E V E R S 

LEDARE (s. 4) 

Gunnel Sievers 

Gillet har fått nya stadgar. Den största för

ändringen är att årsmedaljen inte mera au

tomatiskt hör til i medlemsavgiften, utan att 

den bör beställas separat. Denna föränd

ring dikterades av ekonomiska skäl, med

aljtävlingen ordnas som förut. 

Ar 2012 ordnas också en tävling för konst

studeranden, och i tävlingen deltar också 

studenter från universitet i Wolverhamp

ton, England, och Konstakademin i Wars

zawa, Polen. 1 juli 2012 deltar Finland 

sistnämnda är inte ett sjä lvändamål, men 

om det motiveras väl kan det ha en betydel

se för praxis inom hela gebitet. Därför vore 

det önskvärt, att alla som verkar på områ

det, kunde delta i evenemanget. Glasgow är 

en aktiv museistad, som förutom medaljer 

kan erbjuda mycket annat att se: The Hun

terian Art Gallery, The Mackintosh House, 

Kelvingrove Art Gal lery and Museum, Gal

lery of Modern Art, Centre for Contem

porary Arts och Riverside Museum. 

PIRKKO VIITASALOS MEDALJKONST 

(s. 10) 

som vanligt i FIDEM XXXII utställn ingen Outi Järvinen 

då hennes tävlingsförslag för åren 2006 

och 2007 realiserades som jubi leumsme

daljer av både filosofen, den samhällel iga 

författaren och statsmannen J. V. Snellman 

och reformatorn och översättaren av Bibeln 

ti l i  finska Mikael Agricola. Hon inviterades 

att år 2007 model lera jubileumsmedaljen 

i anledning av Finlands 90-åriga självstän

dighet. Historiska stormän och nationella 

symboler är inte de allra lättaste temata, 

vilka Pirkko Viitasalo dock lyckades angripa 

från en fräsch synvinkel på ett sätt, som var 

karaktäristiskt för henne, och genom att 

undvika de vanl igaste förestäl ln ingarna. 

i Glasqow, Skottland. Gil let har fått en ny HELSINGIN SUOMALAINEN KLUBI FICK 

ordförande för åren 2012-2013. Det är orga

nisationsrådet Jaakko Kuusela, som övertar 

klubban. Han har stor erfarenhet av fören

ingsverksamhet. Gunnel Sievers tackar för 

en givande tid i Gil lets styre. 

EN STORSLAGEN MÖNSTRING AV 

MEDALJKONST I GLASGOW (s. 6) 

Tapio Suominen 

Nästa sommar arrangeras i Glasgow en 

kongress och en utställning i medaljkonst, 

med vilka man samtidigt viii fira FIDEM's 

75-åriga existens. Platsen för evenemanget 

är fin: Kelvin Gallery, som hör till Hunterian 

Museum, en del av det välkända University 

of Glasgow. Huvudansvaret för organisatio

nen bärs av doktorerna Donal Bateson och 

Sally-Anne Coupar, vilka i vardagslag har 

hand om museets medalj- och myntsam

ling. FIDEM's kongress tillsammans med 

utställningen är den mest betydande hän

delsen inom medaljkonsten i världen och 

den har en nästan institutionell betydelse 

för definiering av medaljkonst. Man kunde 

jämföra FIDEM med ett vetenskapligt sam

fund, tili vilkens prövning forskaren bjuder 

sin egen hypotes och vars attityder han an

tingen understöder elier får att vackla. Det 

Pirkko Viitasalo (1946-2009) utbildade sig 

först ti l i  guldsmed och senare tili skulptör. 

Hon utövade båda yrken parallelit. Hon 

blev intresserad av medaljkonst i slutet av 

1970-talet och modellerade ett tjugotal 

medaljer, som til i största delen är gjutna. 

Viitasalo deltog flitigt i årstävlingarna för 

medaljkonst, arrangerade av Gil let för Med

aljkonst i Finland, och många av hennes 

EN PERMANENT MEDALJUTSTÄLLNING 

(s. 24) 

Veikko Löyttyniemi 

Helsingin Suomalainen Klubi (= Finska 

klubben i Helsingfors) har fått en per

manent medaljutställning för att fira sitt 

135:e jubileumsår. På utställningen finns 

nästan 80 porträttmedaljer i brons av 29 

medaljer som senare real iserats är förslag finländska skulptörer. Porträttmedaljerna 

som deltagit i dessa tävlingar. Hon vann 

tävlingen fyra gånger, och om man tar i be

aktande alla de pris hon tog, kan man säga 

att hon är den framgångsrikaste konstnä

ren i dessa tävlingar. Tre av förslagen som 

vunnit första priset är, som traditionen 

bjuder, gjutna medaljer med ett fritt tema. 

Den sista är en präglad porträttmedalj. Hon 

deltog också i många andra medaljtävlingar 

och designtävlingar för mynt. Typiskt för 

Viitasalos medaljkonst är det fartfyllda 

formspråket och en kraftig plasticitet, å 

andra sidan syns i behandlingen av detaljer 

både känslighet och fräschör. 1 slutproduk

ten kan man ofta uppfatta hela processen. 

Hon har själv beskrivit medaljen som ett 

händelseforum och som en rymd, djup som 

en handflata. Viitasalos karriär som medalj

konstnär nådde sin kulmen på 2000-talet, 

föreställer Klubbens tidigare och nuva

rande medlemmar. Utställningen fick sin 

början i och med att man i Klubbens lager 

fann 40 porträttmedaljer. Man fördjupade 

sig i samlingen och den utökades efter ett 

grundl igt bakgrundsarbete. Utställningens 

medaljer ger en god bild av hur medaljkon

sten har utvecklats och blivit starkare på 

1970 - 1980 - tai en, då de flesta medaljerna 

i samlingen har kommit tili. Några medaljer 

fattas ännu och man hoppas på att kunna 

få tag på dem och infoga dem i samlingen. 

Helsingin Suomalainen Klubi har nästan 

3000 medlemmar och dess lokal är en 

omtyckt mötesplats. Man önskar också att 

vitrinerna på utställningen lockar medlem

marna att bli intresserade av medaljkonst 

och kanske t.o.m. själv låta göra en medalj. 

� 



OM UNGAS MEDALJKONST OCH 

MODERNA KONSTMEDALJER (s. 30) 

Katri Päivärinta och Hanna Talasmäki 

Gillet för Medaljkonst i Finland har arrang

erat medaljkonsttävlingar för bildkonststu

deranden sedan 1998, tävlingen i vår är den 

sjätte. Med hjälp av tävlingen söker man 

nya synvinklar på konstmedaljer och försö

ker samtidigt att väcka intresse hos konst

studeranden för medaljkonsten som en 

underart av bildhuggarkonst. 1 Finland finns 

det relativt lite undervisning i medaljkonst 

och medaljkonstprojekt för de unga. Erik 

Mäkinen, som redan i 20 år har undervisat 

vid Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola, 

co har regelbundet haft sina elever att model

'° lera medaljer. 1 Kankaanpää konstskola och 

Seinäjoki yrkeshögskola har man också 

under de senaste åren gett undervisning i 

medaljkonst. Medaljkonst kan intressera 

en ung konstnärsgeneration, men det är få 

som fortsätter med genren. Man anser att 

medaljkonsten är svår att förstå. Den stora 

al lmänheten känner inte heller tili fenome

net konstmedalj och därför är det svårt för 

konstnärerna att väcka uppmärksamhet 

genom att göra medaljer. Traditionella, fria 

och gjutna konstmedaljer är inte efterfrå

gade, inriktningen är mera mot kollage av 

små föremål och alternativa tekniker, vilka 

tänjer på begreppet medalj. Man kan tala 

om moderna konstmedaljer. 1 många Iän

der i Europa och i Förenta Staterna satsar 

man på medaljer eller deltar ivrigt i inter

nationella projekt för studeranden. Ett sam

arbete mellan konstakademier i Portugal 

och Staterna gav upphov tili en utställning 

kallad New ldeas in Medallic Scu/pture , som 

ordnades redan för 13:e gången år 2011. 

Nicolaus Copernicus - universitet i Torun, 

Polen, ordnade år 2011 sitt tredje projekt 

för internationellt studentsamarbete inom 

medaljkonsten ("HOME" International 

Medallic Project), med 143 deltagare från 

10 länder. Medal/ic Sculpture Studio Sofia 

har också fått beröm för sitt internationella 

projekt, som varat i fem år och som gett 

upphov till över 1700 medaljer. 1 dessa glo

bala projekt inom medaljkonsten betonar 

man vikten av internetutställningar och 

anser, att det är problematiskt med så få 

möjligheter att specialisera sig på området. 

Trots att man har ett mycket experimen

tellt grepp inom medaljkonsten har konst

formen fortsatt att skickl igt komprimera 

universella företeelser. Det internationella 

samarbetet har kanske just därför varit så 

fruktbart. En lyckad medalj tar sig nämligen 

ledigt över en språkbarriär. 

LEDIG UTSTÄLLNINGSARKITEKTUR. 

FIDEM XXXI (s. 36) 

Tapio Suominen och Elina Rantasaari 

Planeringen av FIDEM:s XXXI internationell 

utstäl lning av konstmedaljer började med 

en genomgång av nästan tusen medaljer, 

vilket gav en god helhetsbild och visade 

hur brett spektrum av olika tekniker och 

materia! medaljerna representerar. Doku

menteringsskedet hjälpte att gestalta ford

ringarna för arkitekturen och hur mycket 

plats den behöver. Utstäl lningen hade inte 

ett förbestämt tema eller ett manuskript. 1 

planeringen av utställningsarkitekturen är 

dock temat ett viktigt instrument för att 

kunna styra beslutsprocessen. 1 detta fall 

tog man som visuell utgångspunkt mal

mådror och olika metaller. Den färgkosmos, 

som bearbetades med hjälp av visuella 

element, grundade sig på tenn, koppar och 

brons, vilken är en legering av de två först

nämnda. Vid utplaceringen av medaljerna 

kom man fram tili att det är bättre att ställa 

ut dem enl igt land och inte enligt tema. På 

det sättet framträdde skillnaderna mellan 

länderna bättre och helheten kunde bättre 

gestaltas. Vid uppbyggnaden hade man 

som mål att utplåna strukturer och vitriner 

så att medaljerna kommer i fokus och fram

träder bättre som en del av bildhuggarkon

sten och inte så mycket som numismatiska 

föremål. Belysningen och valet av materia( 

hade i detta fall en mycket stor betydelse. Vi 

stannade för att använda LED - band för be

lysningen och som vitrinbotten användes en 

skimrande vit akrylskiva. Tillsammans gav 

de en il lusion av ett svävande och immate

riellt utrymme inne i vitrinerna. På det sättet 

störde inte den ganska täta uthängningen. 

MEDALJEN FÖR 

HELSINGFORS UNIVERISTETS 

TVÅHUNDRAÅRSJUBILEUM 1840 (s. 40) 

Tuukka Talvio 

1 slutet på 1700-talet, då Finland ännu hörde 

till Sverige, vaknade i Finland ett intresse för 

medaljer. Traditionen fortsatte in på 1810-ta

let, då Finland redan var en del av det ryska 

imperiet och ett flertal jubileumsmedaljer 

beställdes från myntverket i St. Petersburg. 

Medaljtraditionen dog nästan ut under 

1800-talets andra kvartal, men år 1840 be

ställde Helsingfors Universitet en medalj för 

sitt tvåhundraårsjubileum (bild 1) och igen 

präglades medaljen i St. Petersburg. Först 

hoppades man, att C. M. � (1806-1886), en 

svensk medaljkonstnär bosatt i Helsingfors, 

skulle gravera den (en av hans medaljer vi

sas i bild 2). Medaljen kunde dock inte präg

las i Helsingfors, då det inte på den tiden 

fanns ett myntverk i Finland, och slutligen 

graverades och präglades den i St. Peters

burg. Medaljen representerar väl medalj

arbetet vid St. Petersburgs myntverk, men 

har föga individuella meriter. Porträttet av 

den ryska kejsaren, Nicholas 1, är magnifikt 

och åtsidans text är kvick (associerar tsaren 

med både Apollo och Maecenas), men trån

sidan har bara en inskription inom en krans. 

Porträttet, fastän det inte har utformats en

kom för denna medalj, är trots allt ett verk av 

den berömda tyskfödda medaljkonstnären 



Heinrich Gube. Troligen är det orsaken til i , 

att ett sällsynt exemplar av medaljen i guld 

(endast 10 präglades i guld) såldes nyligen 

i Tyskland för 45 000 euro plus köparens 

provision. Medaljerna i silver eller brons är 

inte sällsynta. 

MEDAUER, ÖG0NFRÖJD FÖR UNGA 

(s. 46) 

Gunnel Sievers 

Gillet ordnade 30.8.- 10.10.2011 en med

aljutstäl lning i Mäkelänrinne gymnasium, 

som besöks dagligen av ca 1500 unga och 

vuxna. Utstäl lningen var ett genomsnitt av 

medaljer producerade under åren 1951 -

2010. 1 utställn ingen fanns också informa

tionstavlor och en PowerPoint presentation, 

som gav bakgrundsfakta om medaljkonst. 

Utstäl lningens kurator var l ikka Voionmaa. 

ÅRSTÄVLINGEN AV MEDAUKONST 2011 

(s. 48) 

Hanna Talasmäki 

Ända sedan 1965 har Gillet för Medaljkonst 

i Finland ordnat tävlingar för konstmedaljer, 

vars slutprodukt har varit en årsmedalj för 

Gil lets medlemmar. Tåvlingen år 2011 var 

således den 46:e. Tåvlingen avgjordes i 

mars 2011 och i juryn satt som ordförande 

skulptör Erkki Kannosto och som medlem

mar amanuens Outi Järvinen, direktör Mer

ja Viitala och som sakkunniga från Finska 

Bildhuggarförbundet skulptörerna Barbara 

Tieaho och Jarmo Vellonen. Finska och i 

Finland fast bosatta skulptörer samt bild

konststuderande kunde delta i tävlingen. 

Temat var fritt och 46 förslag kom in, varav 

7 placerade sig i A-serien och 13 i B-serien. 

Tåvlingens topp hade en hög standard, men 

var smal. Tåvlingen vanns av Andrei Bakha

rev med förslaget Pinocchios död som hand

lade om förhållandet mellan far och son. 

Det andra priset gick tili Reijo Paavi lainen 

för En syndaflod av snö och det tredje priset 

gick tili Erkki Salmela för hans Räddning. 

Dessutom löstes in Maija Hyvänens Man

nemedalj. Gil lets styrelse beslöt att Reijo 

Paavilainens förslag, til lägnat den snöiga 

vintern 2011, skulle bli årsmedalj. 

PLOCK UR GILLETS VERKSAMHET ÅR 

2011 (s. 58) 

Gunnel Sievers 

Det viktigaste under året var, att Gillets nya 

stadgar godkändes på vårmötet. Den störs

ta förändringen är att medlemsavgiften inte 

längre inkluderar årsmedaljen. Medaljen 

kan beställas efter att styrelsen beslutat, 

vilket av de vinnande förslagen blir årsme

dalj. Detta är en stor principiell skillnad ti l i  

tidigare praxis. Vårmötet hölls 13.4.2011 på 

Piiparila gård, vars husbonde, den berömde 

dirigenten Jorma Panula, berättade om går

den samt musicerade för gästerna. På mötet 

antogs de nya stadgarna. Höstmötet hölls 

30.11.2011 på Kultakeskus Oy i Tavastehus, 

där värdarna först visade omkring i fabriks

anläggningen. På mötet valdes Jaakko Kuu

sela tili ny ordförande för Gillet. Ny medlem 

i styrelsen blev skulptör Anne Meskanen 

och skulptör Sakari Kannosto blev återvald. 

Budgeten och verksamhetsplanen för 2012 

godkändes. Årsmedaljtävlingen vanns av 

Andrei Bakharev med förslaget Pinocchios 

död. Tili årsmedalj valdes dock andrapris

tagaren Reijo Paavilainens En syndaflod av 

snö, som var lättare att gjuta (se separat 

artikel). 1 september ordnades en medaljut

stäl lning i Mäkelänrinne idrottsgymnasium, 

där över tusen personer rör sig dagligen. 

Detta gjordes i syfte att nå en publik, som 

inte tidigare varit i kontakt med konst

medaljer (se separat artikel). Under året 

ordnades tre skriftliga medaljauktioner. 1 

november-december valdes medaljerna tili 

FIDEM XXXII - utstäl lningen i Glasgow i juli 

2012. Gil lets hemsida på internet (www. 

mitalitaide.fi) förnyas hela tiden och på den 

informeras om aktuella händelser. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGAR FÖR 

MITALI - MEDAUEN 1998-1999 SAMT 

ÅRSBOK FÖR MEDAUKONST 2000· 

2010 (s. 60) 

0 
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