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Pääkirjoitus

Killan toimintavuosi on ollut vakaa. Se

valinnassaan yksimielinen. Jäsenistön edus

merkitsee sitä, ettei suuria nousuja tai

tajana lautakunnassa oli Paavo Lipponen.

laskuja ole ollut. Toiminnan vakiintuneet
muodot vuosimitalikilpailusta mitali

Tasavallan presidentti -mitalin tuottaminen

huutokauppaan ovat kuitenkin perin

on hieman viivästynyt, mutta nyt hanke

teellisesti olleet ohjelmassa.

on tarkoitus saada vauhdilla etenemään.
Olemme saamassa myös arvostetun

Vuosimitalikilpailun voitti kuvanveistäjä

yhteistyökumppanin hankkeellemme.

Pekka Rytkönen mitalillaan "Aikajana". Sen

Viivästyminen on siis tässä tapauksessa vain

aihe käsittelee maapallomme ikää ja ihmisen

myönteinen asia.

osaa siinä. Mitali on kaksiosainen ja siksi
hieman kalliimpi kuin aiemmat, mutta toivon

Killan kevätkokous päätti kutsua Suomen

sen saavan myönteisen vastaanoton jäsenis

Mitalitaiteen Killan kunniajäseneksi

tömme keskuudessa. Palkintolautakunta oli

kuvanveistäjä Erkki Kannoston. Hänellä

4

on takanaan pitkä ja menestyksellinen

sanoa jopa murrokseksi,on jokaisen mitali-

ura mitalitaiteen piirissä. Hän on myös
toiminut aktiivisesti taiteen ja kulttuurin

taiteesta kiinnostuneen mielenkiintoista seurata.

järjestöissä. Erkki Kannoston vaikutus

Vuoden 2014 tunnuksena on Emil Wikströmin

uusien kuvanveistäjien kouluttajana on
myös merkittävä. Kannoston luomisvoima
on edelleen vahva.

juhlavuosi. Kilta tulee eri tavoin osallistumaan
merkittävän suomalaisen kuvanveistäjän ja

Killan jäsenmäärä on säilynyt jäsensuhtei-

Kiitän Killan hallitusta ja jäsenistöä hyvästä

den muutoksesta huolimatta tyydyttävänä.

yhteistyöstä,sekä niitä lukuisia mitalitaiteen

Erityisesti uusien taitelijajäsenten mukaan
tuloa tervehditään tyydytyksellä. Samoin
tietysti mitalitaiteen ystäviä kutsutaan

ystäviä,jotka ovat eri asioissa olleet yhteydessä.

mitalitaiteilijan muistamiseen.

JAA K Ko

mukaan. Mitalitaiteen kehitystä,jota voisi

Kuu s EL A

puheenjohtaja
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EMIL WIKSTRÖM
TYÖSTÄMÄSSÄ VEISTOSTA
VISAVUOREN ATELJEESSAAN,
KuvA: MUSEOVIRASTO /
PIETINEN

1932

WIKSTRÖMIN MENESTYIN OPPILAS
EEMIL HALONEN MUOVAILI PARIISISSA

1901

PLAKETIN, JOKA KORISTAA

MESTARIN HAUTAMUISTOMERKKIÄ
HIETANIEMESSÄ.
RELIEFIN KIPSI JA KUVA EMIL
WIKSTRÖMIN MUSEOSÄÄTIÖ, TARTTILA.

Kuvanveistäjä Emil Wikströmin (1864-1942) synty-

Wikströmin tunnetuimpia töitä ovat Elias Lönnrotin

mästä tulee alkaneena vuonna kuluneeksi 150 vuotta.

ja J. V. Snellmanin muistomerkit, Helsingin rautatie

Visavuoren museosäätiön aloitteesta vietetään vuotta

aseman Lyhdynkantajat sekä Kansallismuseon edustan

2014 Emil Wikströmin juhlavuotena. Juhlavuonna jär-

graniittikarhu. Wikström oli myös taidokas muotokuvi

jestetään näyttelyitä ja tapahtumia eri puolilla Suo-

en ja mitalien tekijä.

mea. Juhlavuoden toimikuntaan kuuluvat Visavuoren
museosäätiö, Turun taidemuseo, Serlachius-museot,

Wikströmin opiskeli aluksi kuvanveistoa Suomen Taide

Tampereen taidemuseo - Pirkanmaan aluetaidemuseo,

yhdistyksen piirustuskoulussa Turussa, Suomen Taide

Suomen kansallismuseo, Helsingin taidemuseo, Pohjan

teollisuusyhdistyksen Veistokoulussa ja Suomen Tai

maan museo, Lahden taidemuseo sekä VR Group. Toi

deyhdistyksen piirustuskoulussa Helsingissä. Opinnot

mikunnan asiantuntijajäsenenä toimii dosentti Liisa

jatkuivat vuosina 1883-1892 Wienin taideteollisuus

Lindgren. Juhlavuoden suojelija on Suomen Tasavallan

koulussa ja Wienin taideakatemiassa sekä Pariisin

Presidentin puoliso, rouva Jenni Haukia.

Academie Julianissa. Wikströmin työt, jotka saivat
inspiraationsa ajan hengen mukaisesti oman maan

Suomen Mitalitaiteen Kilta osallistuu juhlavuoteen mi

kulttuuriperinnöstä ja erityisesti kansanrunoudesta,

talitaiteen vuosikilpailulla, jonka teemaksi on valittu

nousivat varsin suosituiksi. Wikström valittiin toteut

Emil Wikström, ja nyt käsillä oleva Mitalitaiteen vuo

tamaan suuria julkisia veistotöitä, mutta myös yksityi

sikirja on samoin omistettu Wikströmin mitalitaiteelle.

set tilasivat runsaasti Wikströmin töitä.

Wikströmin mitalitaidetta esitellään juhlavuoden aika
Wikström asui suuren osan elämästään Sääksmäelle

na myös Killan verkkogalleriassa.

1893 rakennuttamassaan Visavuoren ateljeekodissa,
Emil Wikström oli Turussa syntynyt, suomalaiskansal-

jossa hän myös työskenteli kuolemaansa saakka. Visa-

liseen taiteeseen suuntautunut kuvanveistäjä.

vuori toimii nykyään Wikströmin kotimuseona.
7

ikström

KIRJOITTAJA ON FM JA
SUOMEN KANSALLISMUSEON
RAHAKAMMION AMANUENSSI
KUVAT KIRJOITTAJAN, ELLEI
TOISIN MAINITA

EMIL WIKSTRÖM
29-VUOTIAANA 1893.
KUVASSA ON GEORG
SIDOROWILLE OSOITETTU
OMISTUSKIRJOITUS.
PANKINJOHTAJA SIDOROW
(1864-1927) OLI
TAITEEN HARRASTAJA JA
MITALITAITEEN KERÄILIJÄ.
( MUSEOVIRASTO/DANIEL
NYBLIN 1893)

Emil Wikström tunnetaan suomalaiskansallisen taiteen edustajana,jok�
nousi aikansa johtavan kuvanveistäjän asemaan Suomessa saatzJaan
toteutettavakseen Säätytalon päätykolmion veistosryhmän (1893, valm. 1903)
sekä Elias Lönnrotin muistomerkin (1899, valm. 1902). Hänen merkityksensä
suomalaisen monumentaalitaiteen historiassa on kiistaton, mutta hän
oli myös suosittu muotokuvataiteilija, hautamuistomerkkien. tekijä sekä
tuottelias mitalitaiteilija. Wikströmin muovailemat nelisenkym,m.�ntä mitalia
ovat kuitenkin tähän mennessä jääneet vähemmälle huomiolle silloinkin
kun hänen tuotantoaan on tarkasteltu kokonaisuutena. Mitalit ovat- omalla
pienimuotoisella tavallaan julkista taidetta ja siten rinnastettavissa
monumentaalitaiteeseen. Emil Wikströmistä tuli nuoren tasavallan virctllinen
luottotaiteilija myös mitalitaiteen alalla, joten hänen laajalle levinneet
mitalinsa vaikuttivat vahvasti suuren yleisön kokemuksiin mitalitaiteesta ja
sen merkityksestä.

Kuvanveistoa ja mitalitaidetta

kin teoksia suoraan ilman kilpailua. Taustalla on näh

Emil Wikströmin elämän suuntaan vaikutti jo var

ty Wikströmin kyky verkostoitua ja hankkia itselleen

hain puutöissä havaittu kätevyys. Hänen toivottiin

mesenaatteja. 2

antavan panoksensa isänmaalle taidekäsityöläisenä,

Kokonaisuutena Wikströmin koulutus oli varsin

koristeveistäjänä ja ksylografina, ja sitä varten hän

monipuolinen, mutta missä yhteydessä heräsi kiinnos

sai synnyinseutunsa Turun sivistyneistöltä taloudel

tus mitalitaiteeseen? Sen tiedämme, että hänen piirus

lista tukea jopa ulkomaanopintoja varten. Wikström

tuksenopettajansa Suomen Taideyhdistyksen piirus

kuitenkin karkasi "oikean" taiteen pariin vastoin me

tuskoulussa 1882-83 oli Carl Jahn.3 Jahn (1844--1912) oli

senaattien odotuksia. 1 Menestystä tuli jo varhain, ja

berliiniläissyntyinen ammattikaivertaja, jonka Suomen

varsinkin voitto Säätytalon päätykolmion veistosryh

rahapajan ensimmäinen johtaja August Fredrik Soldan

män suunnittelukilpailussa takasi laajemman yleisön

oli houkutellut Helsinkiin 1874 rahapajan kaiverta

huomion. T ämän jälkeen häneltä tilattiin usein suuria-

jaksi. Käytännössä työ tarkoitti muualla koneellisesti

9

teetettyjen kaiverrustöiden valvomista ja viimeistelyä,

dattelee varsin vahvasti klassismin perinteitä. 10 Emil

sillä rahapajalla ei ollut käytössä kaiverruskonetta en

Wikströmin arkistossa on säilynyt kopio Chapun an

nen 1940-luvun loppua. Muualla Euroopassa ne olivat

tamasta todistuksesta. Siinä ei mainita mitään mitali

yleistyneet 1800-luvun puolivälistä lähtien. Päätyönsä

taiteen opiskelusta, mutta todetaan, että Wikström on

ohella Jahn opetti piirustusta ja perspektiivioppia sekä

osallistunut ahkerasti ateljeessa järjestetyille kursseil

Taideteollisessa keskuskoulussa että Suomen Taideyh

le, ja on osoittautunut lupaavaksi kyvyksi.11

4

distyksen piirustuskoulussa. Hän oli mukana usean

T ämän artikkelin ollessa jo taitossa nousi esiin

suomalaisen mitalin toteuttamisessa, ja oli kiinnostu

yksityiskokoelmassa oleva kipsinen muotokuvamedal

nut muotokuvamedaljonkien muovailemisesta. Raha

jonki, joka on ilmeisesti Emil Wikströmin muovailema

pajan kanssa solmitun työsopimuksen ehtoihin kuului

ja signeeraama. Sen aiheena on oman aikansa kan

myös kaiverrusopin antaminen tarvittaessa. Oppilaita

sainvälisesti

tiedetään olleen ainakin kolme, kaikki naisia ja Taideyh

tutkimusmatkailija N. A. E. Nordenskiöld (1832-1901).

5

distyksen koulun kautta tulleita.

6

tunnetuimpiin

suomalaisiin

kuuluva

Medaljonkia ei voi varmuudella ajoittaa, mutta tarkas

Wikströmin ei siis tiedetä saaneen yhteyttä mita

tellessa ei voi välttyä ajatukselta että se kuuluisi Wik

litaiteeseen kotimaassa ainakaan kaiverrusopin kaut

strömin varhaisiin teoksiin - ja että sillä voisi olla joku

ta. Yksi mahdollisuus siihen tarjoutui todennäköisesti

yhteys Chapun ateljeessa saatuun opetukseen.

Pariisissa 1889 kuvanveistäjä Henri Chapun oppilaana.
Chapu (1833-1891) oli kuvanveistäjänä klassisti, mut

Tuottelias taiteilija

ta hänen mitalinsa ja etenkin muotokuvamedaljonkin

Emme tiedä kovinkaan paljoa siitä, mitä Emil Wik

sa edustivat modernimpaa suuntausta. Hän muovaili

ström ajatteli mitalitaiteesta. Wikströmin vävy Yrjö

1860-70-luvuilla lukuisia pienikokoisia valettuja mita

Suomalainen mainitsee kirjoittamassaan elämäkerras

limuotokuvia jotka on toteutettu ns. ranskalaisena tyy

sa mitalitaiteen vain kerran: "Hän [Wikström] järjesti

7

linä tunnetun suuntauksen hengessä. Tässä hän jatkoi

asian kuitenkin siten, että suuret työt valmistettiin

David d'Angersin (1788-1865) aloittamaa romanttista

Visavuoren ateljeessa ja mitalit, joita Wikström itse

linjaa, joka johti myös lyödyn mitalin irrottautumiseen

näisyytemme alettua joutui valmistamaan enemmän

8

klassismin säännöistä. Chapulle oli kaavailtu taide

kuin kukaan muu suomalainen kuvanveistäjä, saat

käsityöläisammattia samoin kuin Wikströmille, mutta

toi hyvin muovailla tavallisessa huoneessakin. Tätä

hänenkin kohdallaan taipumukset ohjasivat ylempiin

veistotaiteen alaa hän sitten joutuikin harrastamaan

taideopintoihin.

9

valtion sekä yhtymien tilauksien vuoksi jokseenkin yh

Wikströmin Kullervo-veistos on valmistunut 1889

täjaksoisesti läpi koko elämänsä. Siinä sai ilmauksen

- oletettavasti Chapun opissa - ja sen muotokieli nau-

sa Wikströmille ominainen mietteliäisyys, luontainen

10

sommittelukyky sekä täydellinen ammattitaito. Hän

että Suomi menettää hänessä suuren kuvanveistä

oli, niinkuin hän kerskumatta, avomielisesti sanoi, 'tä

jän, kun hän ottaa vastaan niin paljo tilauksia eikä

män taiteen kaikkiin keinoihin meillä enemmän pe

luo enemmän teoksia omasta mielikuvituksestaan.

rehtynyt kuin kukaan muu'. 'Ennenkuin tietää, mikä

Tämmöinen arvostelu nojaa osaksi kateuteen, osaksi

mitali on hyvä, se on tehtävä aivan valmiiksi, varsin

impressionismiajan teoriiaan että taiteilijan tulee py

kin kuin on kysymys muotokuvasta, ja takasivunkin

syä 'vapaana' yleisöstä ja noudattaa vain neroansa.

allegorian viimeistelystä riippuu hyvin paljon, minkä

Ikäänkuin ei useimpain tilausten suorittamisessa oli

arvoinen siitä tulee. Se on siis tehtävä aivan valmiik

si tilaisuutta vapaaseen taiteelliseen tuottamiseen. " 16

si kilpailua varten.' " 12 Kirjoittajan mukaan Wikström

Wikström voitti useita merkittäviä muistomerkkikil

joutui muovailemaan mitaleita ikään kuin kyseessä

pailuja, mutta sai myös paljon tilaustöitä, mikä ei ollut

olisi ikävä velvollisuus. Ajallisesti tekstissä viitataan

kollegoille mieluista. Tilanne muuttui itsenäistymisen

erityisesti vuosiin 1918-21, jolloin Wikströmillä ei ol

jälkeen, ja uudeksi johtohahmoksi nousi Wäinö Aalto

lut Helsingissä ateljeeta.

Mitalien valmistusprosessi

nen (1894-1966). 17 Sama ei toistunut mitalitaiteessa,

saattaa kestää useita vuosia, mutta saatavilla olevista

sillä Wikströmiltä tilattiin tiiviiseen tahtiin mitaleita

tiedoista päätellen Wikström muovaili noina vuosina

20-30 -luvuilla.

13

Liisa Lindgren on toisaalla tässä vuosikirjassa

lähes kymmenen mitalia, mikä on hänen koko uraansa

pohdiskellut Wikströmin hautamuistomerkkejä var

nähden melko paljon.
Suomalainen ei anna ajoitusta Wikströmin kom

ten muovailemien muotokuvamedaljonkien ja mitali

menteille. Varmuudella on ajoitettu Wikströmin varhai

muotokuvien välisiä yhteyksiä. 18 Taiteilija sai usein

siin mitaleihin kuuluvan Kaarlo ja Emilie Bergbom -mi

tehdäkseen sekä mitalin että suuremman muotokuva

talin mallien valmistumiseen liittyvä taiteilijan oma

reliefin samasta henkilöstä. Sama pätee myös kolmi

toteamus, ettei tämänkaltainen pikkutarkka työ sovi

ulotteisiin rintakuviin sekä suurempiin muistomerk

Tästä huolimatta hän muovaili uransa aika

keihin. Yksi esimerkki tästä on J.V. Snellman, jonka

na nelisenkymmentä mitalia, eli enemmän kuin kukaan

100-vuotismuistomitalin lyötti Suomalaisen Kirjalli

toinen aikalaistaiteilijoista. Ainoa, jota voi häneen ver

suuden Seura 1906. Suomen pankin edustalle sijoite

rata, oli John Munsterhjelm (1879-1925), jonka ura jäi

tun, kansalaiskeräyksen turvin toteutetun muistomer

varhaisen kuoleman takia kovin lyhyeksi.

kin sai tehdäkseen Wikström yhdessä arkkitehti Eliel

hänelle.

14

15

Wikströmin tukijana tunnettu professori ja valtio

Saarisen kanssa 1913 järjestetyn kilpailun perusteella.

neuvos Eliel Aspelin-Haapkylä (1847-1917) pohdiskeli

Elias Lönnrotin mitalin ja muistomerkin kohdalla jär

päiväkirjassaan suojattiinsa menestyksen myötä koh

jestys oli päinvastainen: muistomerkki toteutui 1899

distunutta kritiikkiä: "Wikströmistä sanovat toverit

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestämän kilpai-

11

lun perusteella, ja mitalin tilasi Kustannusosakeyhtiö

renbergin luonnoksen mukaan. 22 Lähteet eivät kerro,

Otava Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 100-vuotis

oliko hän ollut yhteydessä Wikströmiin, vai oliko tämä

juhlaan 1931.

19

saanut tietää hankkeesta muuta kautta. Wikström oli
jo saanut tehdäkseen muutamia julkisia töitä, ja Ah

Ensimmäinen mitali

renberg oli asettanut toiveita Wikströmin kehitys

Maamme mitalitaide oli vasta alkutaipaleellaan, kun

kyvylle samana vuonna ilmestyneessä kirjoitukses

Wikströmin ensimmäinen, Suomen Taideyhdistyksen

saan. 23 Mitalitaiteilijana hän lienee silti ollut tilaajille

50-vuotisjuhlan kunniaksi lyöty mitali vuonna 1896

hyppy tuntemattomaan, vaikkakin turvana olivat Ah

valmistui. Alalla toimi rahapajan kaivertaja Carl Jahn,

renbergin luonnokset.

jonka oma tuotanto koostui lähinnä palkintomita

Mitali lyötiin Suomen rahapajassa, joten sille tar

leista. Kuvanveistäjä Walter Runeberg (1838-1920) oli

vittiin keisarin hyväksyntä. Se evättiin aluksi, sillä

muovaillut yhden mitalin, ja arkkitehti Jae. Ahrenberg

hakemukseen ei ollut huomattu liittää luonnoksia tai

(1847-1914) suunnittellut ja piirtänyt muutaman mita

kirjallista selvitystä. Mitalin valmistus aloitettiin silti,

lin luonnokset. Viimeksi mainittu pyrki monin tavoin

ja virallinen vahvistus saatiin vasta aivan 50-vuotis

. 20

edistämään mitalitaidetta maassamme

juhlien kynnyksellä. Valtio kustansi valmistuskulut, ja

Wikström oli joka tapauksessa kotimaassa 1895

yhdistys vastasi raaka-ainekustannuksista.24

toisin kuin Runeberg, joka oli asunut vuosikymmeniä

Ahrenbergin ja Wikströmin lisäksi mitaliin sai

ulkomailla, ensin Roomassa, sitten Pariisissa ja viime

nimensä myös rahapajan kaivertaja Carl Jahn. Kuten

vuodet Kööpenhaminassa. Ulkomailla asuminen ei to

edellä on todettu, ei hän yleensä kaivertanut leimasi

sin ollut estänyt kotimaisten tilausten toteuttamista

mia vaan tilasi ja valvoi muualla koneellisesti tehdyt

aiemminkaan. Runeberg näyttää olleen 1890-luvun

kaiverrustyöt. Emil Wikströmin itse muistiin merkitse

puolivälissä niin työllistetty, ettei hänellä välttämättä

mien tietojen mukaan Jahn kuitenkin kaiversi Taideyh

olisi ollut aikaa ryhtyä nopealla aikataululla toteutet

distyksen mitalin leimasimet käsin itse. Käsin kaiverta

Tilaajan näkökulmasta lie

minen oli 1800-luvun lopulle tultaessa käynyt jo perin

nee myös ollut helpompi tehdä yhteistyötä muutenkin

vanhanaikaiseksi tekniikaksi. Wikströmin kolme seu

kuin vain kirjeitse tavoitettavan taiteilijan kanssa.

raavaa mitalia lyötiin myös rahapajassa Helsingissä,

tuun mitalihankkeeseen.

21

Suomen Taideyhdistyksen hallitus teki päätöksen

mutta niiden leimasimet valmisti Ruotsin kuninkaal

mitalin teettämisestä Jae. Ahrenbergin ehdotuksesta

lisen rahapajan kaivertaja Erik Lindberg (1873-1966)

kokouksessaan lokakuun alussa 1895, ja jo seuraavas

Tukholmassa.

sa kokouksessa todettiin, että Emil Wikström oli tar

Wikström muovaili vain mitalin takasivun, etu

joutunut muovailemaan mitalin takasivun mallin Ah-

sivulla käytettiin Ahrenbergin ehdotuksesta Pietarin

12

rahapajan taiteilija Leopold Steinmanin (1 848-1 897)

ti modernia mitalitaidetta. Allegoriset henkilöhahmot,

muovailemaa normatiivista keisarimuotokuvaa, jota

rajautuvat edelleen selkeästi taustastaan, mutta ne on

oli käytetty jo Suomen Talousseuran mitalissa. Vuoden

muovailtu vastoin klassismin arvokkuuteen ja tasapai

1 894 lopulla kuollut Aleksanteri III oli ollut yhdistyk

noon tähtääviä periaatteita. Sekä hahmojen asennoissa

25

Mitalista puuttuu keisarin nimi, mikä

että liehuvassa draperiassa on pyritty eloisuuteen ja

ei ole tavatonta, mutta ei kovin tavallistakaan. Mitalin

liikkeen tuntuun, ja itse hahmot tuntuvat olevan lähem

lyöttäjät halusivat todennäköisesti painottaa keisarin

pänä elävää ihmistä kuin antiikin idealisoituja jumal

roolia taiteiden suojelijana, eikä tätä viittausta olisi

hahmoja. Yksityiskohtaisen tarkkuuden ja viimeistellyn

saatu mahtumaan etusivulle, jos siinä olisi ollut kei

sileän pinnan tilalle on tullut aavistus luonnosmaista

sen suojelija.

26

pehmeyttä ja muovailun tuntua. ( 1 ) 30

sarin nimi kaikkine pakollisine titteleineen. Toisaalta
voitiin ehkä myös olettaa, että keisari on mitalin koh
deyleisön keskuudessa riittävän tunnettu.

Oma tyyli löytyy

Ahrenberg oli esittänyt takasivun kuva-aiheeksi

Wikström luotti atleettisten miesvartaloiden ilmaisu

kaksi vaihtoehtoa. Toinen, klassismin perinteen mukai

voimaan mitalitaiteilijan uransa alkuvaiheista lähti

nen sommitelma, esitti kuvanveiston ja maalaustaiteen

en, mutta ensimmäisissä mitaleissa on vielä vaikeata

henkilöitymiä Minervan pystin äärellä. Minerva oli,

nähdä yhtenäistä kädenjälkeä. Ranskalaishenkisen

paitsi sodankäynnin, myös viisauden, tieteen ja taiteen

klassismin jälkeen Wikström siirtyy naturalistisem

27

jumalatar. Tässä yhteydessä sen voi katsoa viitanneen

paan kuvaustapaan (2, 4). Snellmanin 1 00-vuotismuis

Ateneum-rakennuksen päätykolmion kuva-aiheeseen

tomitalin takasivulla hän kamppailee päällekäyvän

(taiteen jumalatar seppelöi taiteen ja taideteollisuu

pilvimuodostelman kanssa eikä saa syvyysvaikutel

den). Toisessa vaihtoehdossa muusa (runotar) herättää

maa täysin hallintaansa. Bergbomien mitali on vahvas

taiteen suudelmalla. Sanomaa vahvisti ehdotukseen

ti jugend-vaikutteinen (3). Takasivulle kuvattu, yksin

sisältynyt legenda MUSA MUSIS AMICA (muusa muusain ys

kertaiseen hurstiin ja jonkinlaiseen otsalle solmittuun

tävä). Wikström lienee tarttunut viimeksi mainittuun

päähineeseen puettu teatterin sureva hengetär on tyy

vaihtoehtoon, sillä lopullisessa versiossa genius (suo

liltään kaikkea muuta kuin klassinen. Taiteilijaseuran

jelushenki) inspiroi nuorta taiteilijaa suomalaisen mai

50-vuotismitali on jälleen klassisempi, mutta matalalle

Lopullinen, jumalallista inspi

podiumille asetettu atleetti ei mittasuhteiltaan saavu

raatiota tarkoittava inskriptio DIVINO AFFLATV on lainattu

ta vitruviaanista tasapainoa. Käsivarret on venytetty

Cicerolta.

luonnottoman pitkiksi, todennäköisesti tyhjän tilan

seman kuvaamiseen.

28

29

Mitalin takasivua voi pitää ensimmäisenä merk

täyttämiseksi. Vaikutelmaa lisäävät entisestään pii

kinä suomalaisen mitalitaiteen suuntautumisesta koh-

rustustikku sekä statyetti, joita atleetti tasapainottelee

13

käsissään, osoittaen samalla niitä selventäviä sanoja.

hierarkia: mitalin takasivu on visuaalisesti selvästi

Takasivulla Wikström on ratkaissut kaksikielisyyden

etusivua hallitsevampi (6).

vaatimuksen konkreettisen käänteentekevällä tavalla:

Wikströmin omimmaksi elementiksi muotoutui

jos mitalia kääntää kuin kirjan sivua ikään, on taka

klassismia ja kansallisia piirteitä aiheeseen sopivalla

sivulla oikeinpäin ruotsinkielinen teksti, pystysuun

tavalla yhdistelevä kuvamaailma. Oman linjansa löy

nassa kääntäen taas suomenkielinen (5). Näin on saatu

dettyään hän ei siitä juuri poikennut. Taiteita ja tie

kielikysymykseen neutraali ratkaisu.

teitä on korostettu klassillisemmalla muotokielellä ja

Mitalitaiteen keräilijä, SNY:n hallituksen jäsen ja

hienostuneella viimeistelyllä (3, 25, 29), talouselämää

rahastonhoitaja Georg Sidorow (1864-1927), joka oli lä

ja teollisuutta leimaavat realismi ja arkipäiväisyys (4,

heinen tuttu Wikströmin kanssa, piti yhdistyksen koko

23, 31, 37). Sotilashyveet ja valtiollinen historia asettu

uksessa lokakuussa 1916 esitelmän, jossa hän käsitteli

vat usein näiden ääripäiden välimaastoon (9, 1 1 , 17, 2 1 ,

suomalaista mitalitaidetta. Näkemykset olivat varsin

39). Merkittävien valtiollisten tapahtumienja instituu

kriittisiä ja perustuivat paljolti jo väistymässä olleen

tioiden mitaleissa hän on usein päätynyt heraldisiin

klassisimin ihanteisiin. Kritiikin kärki kohdistui van

aiheisiin, joihin liittyy yleensä koristeellisia seppele

hemman keräilijäpolven vieroksumaan Ville Vallgreniin

ja köynnöselementtejä (13, 16, 28, 32). Wikström myös

(1855-1940), mutta Wikströmkään ei päässyt helpolla.

kierrätti kuva-aiheitaan, ja niinpä esim. takasivujen

Sidorow käsitteli kaikki Wikströmin siihen mennessä

sommitelmat 1923 muovaillussa Suomen hallitusmuo

valmistuneet viisi mitalia, ja piti Taiteilijaseuran mita

don muistomitalissa ja lähes 20 vuotta myöhemmin

lia huomattavana edistysaskeleena.

muovaillussa Mannerheimin 75-vuotismitalissa muis

31

Jälkipolvilla on mahdollisuus tarkastella Wik

tuttavat toisiaan. Istuva puolialaston soturi puoles

strömin mitalituotantoa kokonaisuutena toisin kuin

taan esiintyy sekä 1921 valmistuneessa Svinhufvudin

Sidorowilla. Käännekohdaksi näyttää näin paremmin

että 1938 valmistuneessa Waldenin 60-vuotismitaleis

kin hahmottuvan 1917 muovailtu uskonpuhdistuksen

sa. Saman voi havaita myös Turun yliopiston perus

400-vuotismuistomitali, joka valmistui vasta 1920. Sen

tamisen muistoksi 1922 lyödyn mitalin säilyneissä

etusivua hallitsevat Martti Luther ja Mikael Agricola

luonnoksissa sekä 1929 valmistuneessa Päivälehden

omissa medaljongeissaan, ja näiden reformaattorimuo

ja Helsingin Sanomien 50-vuotismitalissa.

tokuvien ylä- ja alapuolelle sijoittuvat luontevasti en-

Muotokuvamitaleissa esiintyvät henkilöt ovat

keli ja Lutherin ruusu. Takasivulla tapaamme atleetin,

enimmäkseen Wikströmin aikalaisia, ja noin kolmasosa

joka näyttää karanneen Michelangelon Sikstiiniläis-

muotokuvista on muovailtu postuumisti. Muotokuvissa

kappeliin maalaamista freskoista. Katsojan kannalta

on pyritty ensisijaisesti arvokkuuteen, mikä sopii hyvin

ainoan ongelman muodostaa etu- ja takasivun välinen

julkiseksi taiteeksi katsottavaan mitalitaiteeseen. Mita-

14

SUOMEN HALLITUSMUOTO 1919 ( 1923) JA C. G . MANNERHEIM
75 VUOTTA (1942). MITALE IDEN TAKASIVUILLE ON SOMMITELTU
SUOMEN ERI KANSANRYHMIÄ SYMBOLOIVAT IHMISHAHMOT.
TULEVAISUUDEN TURVAAMINEN YHTEISVOIMIN KUVASTUU PAITSI
KUVA-AIHEE STA, MYÖS MOLEMPIEN MITALEIDEN TEKSTEISTÄ
(YHTEIS VOIMIN - VIRIBUS UNITIS JA TURVATTU EHYT KANSA) .
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lin lyöttäminen on harvoin kohdalle osuva kunnia, ja

tyneeseen mitaliluetteloonsa Suomen muistorahat I - II,

moni tuskin haluaa julkiseksi muistokseen karikatyy-

ja pyysi Wikströmiä täydentämään omia mitaleitansa

ria. Taitavana muotokuvan tekijänä Wikström on saa-

koskevia tietoja todennäköisesti vuoden 1 930 aikana

nut mitaleiden muotokuviin hienovaraista ilmeikkyyttä

(1931 valmistunut Lönnrot-mitali oli tuolloin vielä te

varsin niukoin keinoin. Ne edellyttävät nykypäivän kat-

keillä). Boströmin listassa on mukana mitali J. L. Ru

sojalta kykyä ja halua mitaleiden lähilukuun.

nebergista ilman tarkempia tietoja. Wikström toteaa
merkinnöissään Lönnrot- että Runeberg-mitaleiden

Museokokoelmien ja arkistojen kätköistä

olevan "Otavan kustantamat, luultavasti vielä lyö

Wikströmin mitalit ovat pääsääntöisesti tilaustyönä

mättä (kysy)". 34 Otavan toimitusjohtaja ja keräilijä Al

muovailtuja lyötyjä mitaleita, joten hänen mitalituo

var Renqvist (1868-1 947) oli kertonut Otavan kirjaili

tantonsa on oletettu olevan kattavasti tunnettu. E mil

jamitalihankkeesta SNY:n kokouksessa marraskuussa

Wikströmin juhlavuoden valmistelujen yhteydessä

1 928. Boströmin tiedot ovat peräisin kokouksesta, jonka

kävi kuitenkin ilmi, että aivan kaikki mitalit eivät ole

pöytäkirjassa mitalit on mainittu, ja Runeberg-mitalin

yleisesti tiedossa. Serlachiuksen museosäätiön koko

tekijä on vaihdettu Felix Nylundista Emil Wikströmik

elmista paljastui paperitehtailija ja vuorineuvos Gösta

si jälkikäteen. 35 Otavan ei tiedetä lyöttäneen mitalia

Serlachiuksen (1 876-1 942) 50-vuotispäivän kunniaksi

J. L. Runebergista, mutta sitä on ilmeisesti suunniteltu.

Wikström muovaili mitalin ys

Wikström, jolla tavallisesti oli useampi mitali tekeillä

tävälleen ja mesenaatilleen syntymäpäivälahjaksi, ja

samanaikaisesti, ei joko pystynyt muistamaan, oliko

Sen ta

mitalia ylipäänsä tilattu, tai sitten se oli tekeillä, mutta

tehty valettu mitali.

32

sitä tiedetään valetun vain kaksi kappaletta.

33

ei lopulta kuitenkaan toteutunut.

kasivulla maamme virallinen mitalitaiteilija paljastaa

Emil Wikströmin arkistossa Visavuoressa on kirjei

itsestään epävirallisemman ja kepeämmän puolen.
Tässä kirjoituksessa käytetyissä lähteissä kum

den, laskujen ja muun arkisen aineksen joukossa jonkin

mittelee tieto Kustannusosakeyhtiö Otavan tilaamasta

verran myös mitaliluonnoksia. Ne on luonnosteltu seka

kirjailijamitalista, joka ei mitä ilmeisimmin koskaan

laisia kirjeiden ja lappusten kääntöpuolelle. Osa niistä

toteutunut. Lakimies, keräilijä ja Suomen Numismaat

on toteutuneiden mitaleiden kuva-aiheiden kehittelyä.

tisen Yhdistyksen (SNY) sihteeri H. J. Boström ( 1 876-

Joukossa on myös muutamia luonnoksia toteuttamatta

1 930) keräsi aineistoa 1 932 ja 1 936 postuumisti ilmes-

jääneitä mitaleita varten.
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P. E .

SVINHUFVUD

RUFDOLF WALDEN

60

60

VUOTTA ( 1 9 2 1 ), JA

VUOTTA

( 1 93 8 ) .

MOLEMPIEN

MITALEIDEN TAKASI VULLA ISTUU SOTURI
ATTRIBUUTTINAAN KYPÄRÄ.

G öSTA SERLAC HIUKSELLE 5 0 - VUOTISPÄIVÄLAHJAKSI
MUOVAILTU VALETTU MITALI.
( G öSTA SERLAC HIUKSEN TAIDESÄÄTIÖ, MÄNTTÄ,
SERLAC HIUS-MUSEOT, VALOKUVA-ARKISTO, KUVA
TEEMU KÄLLI)
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TURUN YLIOPISTON MITALIN TAKASIVU
TOTEUTUI LOPULTA TOISENLAISENA, MUTTA
WIKSTRÖM KÄYTTI TOTEUTUMATONTA
LUONNOSTA PÄIVÄLEHDEN JA HELSINGIN
SANOMIEN 5 0 -VUOTISMITALIN TAKASIVUN
AIHEEN POHJANA.

KAKSI SAMALLE PAPERIARKILLE TEHTYÄ
LUONNOSTA, TOINEN TURUN YLIOPISTON MITALIN
ETUSIVUKSI, TOINEN TODENNÄKÖISE STI SAMAN
MITALIN TAKASIVUKSI.
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WIKSTRÖMIN LUONNOKSIA TURUN
YLIOPISTON MITALIN TAKASIVUN KUVA
AIHEESTA JA SEN OSISTA. SAMALLE
PAPERIARKILLE TEHDYISSÄ LUONNOKSISSA
HAVAINNOLLISTUU HYVIN, MITEN KUVA
AIHE ALKAA VÄHITELLEN MUOTOUTUA JA
YKSITTÄISET HAHMOT SAAVAT LOPULLISEN
MUOTONSA.

19

LUONNOKSIA, JOITA WIKSTRÖM
TEKI TODENNÄKÖISESTI JUHANI
AHON MITALIN TAKASIVUA VARTEN.
TOTEUTUNUT KUVA-AIHE ALHAALLA
VASEMMALLA.

TOTEUTUMATON LUONNOS KENTIES
HÖYRYLAIVA SAMPOON LIITTYVÄÄ
MITALIA VARTEN.
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PAAVO NURMEN MITALIN TAKASIVU

Omat mitalihankkeet

Wikströmin mitaleista kaksi, vuosina 1925-27 toteu

tetuista mitaleista sekä niistä maksetuista hinnoista.

tetut Paavo Nurmen (1897-1973) ja Robert Kajanuksen

Luetteloista paljastuu kuitenkin, että SNY:n sihtee

(1856-1933) mitalit tunnetaan taiteilijan itsensä tuotta

ri H. J. Boström tilasi peräti 50 pronssista mitalia ja

mina.

36

Molemmat ovat lyötyjä. Ei ole kovin tavallista,

puheenjohtaja Hjalmar Tallqvist (1870-1958) viisi ho

että taiteilija itse tuottaa lyötyjä mitaleita. Mitalin lyö

peista. Kumpikin siis edisti mitalin myyntiä tahollaan.

misessä välttämättömien leimasimien valmistaminen

Ajatus Nurmi-mitalin tekemisestä on todennäköi

vaatii huomattavan alkupääoman, ja taloudellinen riski

sesti herännyt vuoden 1925 puolella. Paavo Nurmi oli

on suuri.

37

tuolloin äärimmäisen tunnettu, olihan hän voittanut

Tiedossa ei ole ollut, oliko taiteilija saanut itse aja

Pariisin olympialaisissa 1924 peräti kuusi kultamita

tuksen ryhtyä mitalien tuottajaksi, vai oliko hankkeis

lia, ja keväällä 1925 Yhdysvalloissa järjestetyllä kilpai

sa mukana taustavoimia. Suomen Numismaattinen Yh

lukiertueella hävinnyt 51 kilpailussa vain kahdesti. 39

distys (per. 1914) oli toimintansa alkuvuosikymmeninä

Suurjuoksija saattoi hyvinkin olla mitalin aiheena ta

käytännössä tavalla tai toisella mukana lähes kaikis

loudellisesti varma valinta. Tammikuussa 1 928 tehdyn

sa maamme mitalihankkeissa. Se lyötti mitaleita, teki

tilinpäätöksen perusteella näyttää siltä, että näin oli

aloitteita ja tarjosi asiantuntija-apua muille mitalin

kin: mitaleita ei juuri näytä jääneen yli. Nurmen nimi

teettäjille. Wikströmin Nurmi- ja Kajanus-mitalit näyt

oli tunnettu myös ulkomailla, eikä ole mahdotonta,

tävät yhdistyksen pöytäkirjojen valossa saaneen alkun

että esim. Boströmin tilaamat mitalit levisivät maail

sa muissa yhteyksissä, sillä niitä ei mainita ennen kuin

malle tämän lukuisten ulkomaankontaktien kautta. Ul

syksyllä 1926, kun ensimmäinen oli valmis ja toinen

komaista yleisöä on mahdollisesti ajateltu myös mita

juuri valmistumaisillaan.

lin teksteissä. Etusivun niukka kirjoitus sisältää vain

38

Nurmen nimen sekä sanat suoMr

Emil Wikströmin arkiston tietojen mukaan Nur

FINLANDE.

Takasivulla

mi-mitali olisi todellakin ollut Wikströmin yksityinen

juoksija jättää jälkeensä vauhtiviivat, jotka muodostu

hanke, siihen viittaavat sekä mitalin lyömisestä sol

vat saavutetuista ennätyksistä sekä niiden suorituspai

mittu sopimus että taiteilijan oma kirjanpito toimi-

koista - teot puhukoot puolestaan.
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Yhtenä mahdollisena pontimena Nurmi-mitalin

jäihin, mutta nimet käyvät kuitenkin ilmi muista doku

toteuttamiselle on voinut olla Wäinö Aaltosen (1894-

menteista. Aloite oli varmasti tullut heiltä, ja taustalla

1966) muovailema juoksevaa Paavo Nurmea esittävä

on todennäköisesti muitakin Suomen musiikkielämän

veistos, joka oli valmistunut syksyllä 1925. Teoksen oli

vaikuttajia, jotka ovat kokeneet, että kansainvälistä tun

tilannut Suomen valtio, ja Aaltonen oli valittu tekijäksi

nustusta saanut kapellimestari ja säveltäjä ansaitsi tul

nuorista kuvanveistäjistä lahjakkaimpana.

la ikuistetuksi mitaliin 70-vuotispäivänsä kunniaksi.
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Aaltonen

kuului juuri siihen uuteen nousevaan kuvanveistäjäsu

Taloudellinen riski oli tässäkin tapauksessa taitei

kupolveen, joka vähitellen syrjäytti Emil Wikströmin ja

lijalla, mutta sekä Tallqvist että Lindelöf osallistuivat

tämän aikalaiset julkisten kuvanveistotöiden toteutta

käytännön järjestelyihin ja pyrkivät kauppaamaan mi

jina. Vanhemmalla mestarilla on saattanut olla tarve

talia eteenpäin. Mitalia myytiin myös Fazerin musiik

näyttää taitonsa. Nurmi juoksee mitalin vauhdikkaal

kiliikkeessä. Vuonna 1940 taiteilija teki tilinpäätöksen

la takasivulla suurin piirtein samassa asennossa kuin

ja totesi taiteilijapalkkiokseen jääneen 726,95 markkaa

Aaltosen veistos, mutta sillä erotuksella, että juoksuas

sekä myymättä jääneet 1 08 pronssista ja 5 hopeista

kel osuu maahan tukevasti kantapää edellä, kun veis

mitalia.43 Mitalin myynti oli tyrehtynyt jo alkuvaihees

toksessa on tavoiteltu kepeää lennokkuutta varvasas

sa. Kajanuksen 70-vuotispäiviä oli juhlittu joulukuus

kelella. Tämä yksityiskohta saa aikaan huomattavan

sa 1926, mutta mitali saatiin myyntiin vasta keväällä

eron liikkeen dynamiikassa: Wikströmin Nurmi tekee

1927. Se oli tuolloin jo menettänyt ajankohtaisuutensa.

dynaamisen ja voimakkaan eteenpäin menon vaikutel

Wikström koki ilmeisesti tulleensa houkutelluksi mak

man, kun taas Aaltosen Nurmi vaikuttaa keventävän

sumieheksi turhan suurisuuntaisesti käynnistettyyn

askeltaan ja hidastavan vauhtiaan maaliin päästyään.

hankkeeseen: "Så kan man låta lura sig", totesi taiteili

41

Kajanus-mitalin takasivulle sijoitettu omistus GRA

ja happamasti laskelmiensa päätteeksi.

TI MVSICAE AMICI EXCUDERVNT ANNO MCMXXVI (kiitolli
set musiikin ystävät löivät [mitalin] 1926) antaa aiheen

Mitalin valmistajat

olettaa, ettei Wikström ollut tässä projektissa yksinään

Nurmi- ja Kajanus -mitaleiden lyöttämisen myötä Wik

liikkeellä. Mitali lyötettiin Kajanuksen 70-vuotispäivän

ström ryhtyi pariisilaisen mitalinvalmistajan Arthus

kunniaksi, ja puuhamiehinä toimivat SNY:n puheen

Bertrandin asiakkaaksi, ja yhteistyö tuotti huomatta

johtaja Hjalmar Tallqvist ja professori Ernst Lindelöf

van osan Wikströmin tuottoisimman kauden mitaleis

(1870-1946), molemmat aktiivisia musiikin ystäviä, joi

ta. Vaikuttaakin siltä, että taiteilijalla oli tuohon aikaan

den perheisiin kuului myös musiikin ammattilaisia.

42

huomattava sananvalta mitalin lyöttämisen käytännön

Wikström viittaa mitalihankkeesta laatimassaan tilin

toimissa. Hänellä oli kokemusta siitä, miten eri valmis

päätöksessä nimeltä mainitsemattomiin aloitteenteki-

tajien kaiverrus- ja lyöntitekniikka tai viimeistely so-
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pivat omiin mitaleihin, sekä kyky neuvotella asioista

saakka pääsääntöisesti ruotsinkielinen yhdistys, mutta

käyttäen ammattimaisia käsitteitä. Wikströmillä oli jo

voisi hyvin olettaa, että sen piirissä nähtiin tärkeim

varhain vahva mielipide siitä, ettei rahapajan kaiver

pänä edistää mitalitaidetta riippumatta kielirintamista

taja [Jahn] osaa patinoida mitaleita kauniisti, vaan

- sama oli nähty jo Jae. Ahrenbergin toiminnassa, kun

käyttää rumaa kiiltävää kellanruskeata, ilmeisesti rau

hän päätti auttaa lupaavana kykynä pitämäänsä Wik

tanitraatilla aikaansaatua patinaa. Sen sijaan häntä

strömiä mitalitaiteen pariin. Wikström tosin leimautui

kiinnosti, miten saadaan aikaan miellyttävä mattavih

lopullisesti suomalaiskansallisen taiteen keulakuvak

reä patina.44 Neljän ensimmäisen, rahapajassa lyödyn

si vasta Lönnrotin muistomerkin valmistuttua 1902.48

mitalin jälkeen Wikström siirtyikin berliiniläisen Oer

SNY:n ensimmäinen mitali tilattiin Munsterhjelmilta,

telin asiakkaaksi.

mutta kun 1 920-luvun suurhanketta, mitalisarjaa Suo

Kaikista Wikströmin muovailemista mitaleista ei

men Sodan sankareista ryhdyttiin suunnittelemaan,

ole säilynyt varmaa tietoa valmistajasta. Näyttää kui

siitä pyydettiin tarjoukset sekä Munsterhjelmilta että

tenkin siltä, että ensimmäiset neljä mitalia löi rahapaja

Wikströmiltä. Sarja tilattiin lopulta ensin mainitulta,

Helsingissä, sitten yhteistyökumppaniksi löytyy ber

mutta ainakin päätöksen virallisena perusteena oli

liiniläinen Otto Oertel (Die Berliner Medaillen-Miinze

edullisempi hinta, ei kielipolitiikka.49

Otto Oertel).45 1 920-luvulla Wikströmin mitalit lyödään

Emil Wikströmin muovailemien mitaleiden omi

Pariisissa (La Monnaiessa vuosina 1 923-26, Arthus

naispiirteitä (samoin kuin menneiden aikojen mitalitai

Bertrandilla 1 926-30 sekä muutaman kerran 1930-lu

detta ylipäänsä) on usein myöhempinä aikoina arvioitu

vun loppupuolella). Pääosa 1 930-luvun mitaleista

kykenemättä asettautumaan siihen historialliseen tilan

lyötiin Tukholmassa Sporrongilla. Viimeiseksi jäänyt

teeseen, henkiseen ilmapiiriin ja kulttuuriympäristöön,

Mannerheim-mitali lyötiin Kultakeskuksessa Hämeen

missä mitalit on tilattu ja tehty. 1 960-luvun näkemysten

linnassa, jonne oli ilmeisesti 1 930-luvulla hankittu kai

mukaan Wikströmin mitalitaiteen painolasti koostui pa

verruskone.46

teettisuudesta, maun horjahtelusta ja ranskalaisen mita
litaiteen äitelimmistä piirteistä.50 Mitalitaiteen elitistin
näkökulmasta Wikströmin mitalit rinnastuvat suurielei

Lopuksi
Wikströmistä tuli selkeästi suomenmielisten piirien

sessä mahtipontisuudessaan varhaiseen suomalaiseen

Samansuuntainen kehitys on

näyttämötaiteeseen, ja taiteilija sai lukuisia tilauksia

nähtävissä myös mitalitaiteen puolella. Ruotsinmie

siksi, että Suomen kansa koki omakseen Wikströmin pa

listen puolella suosiossa oli John Munsterhjelm (1 879-

teettisen totisuuden. 51 On toki huomattava, että aikojen

1 925), ja hänen jälkeensä Gerda Qvist (1 883-1 957). Suo

kuluessa esitettyjä mielipiteitä pitäisi samoin tarkastel

men Numismaattinen Yhdistys oli aina 1 940-luvulle

la oman aikansa ja kulttuuripiirinsä tuotoksina.

suosikkikuvanveistäjä.
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muistoksi 10.10.1902. Helsinki 1902, 32-35 (32). Kirjoitus o n julkaistu
alun perin Ord och bild -lehdessä 1895, ks. Lindgren, Liisa, Monumentum.

Ks esim. Ilvas, Juha, Kuvanveistäjä Emil Wikström. Emil Wikström.
Herkkyyttä ja voimaa. Gösta Serlachiuksen taidemuseo 17.5.-3 1 . 10.2002.
Näyttelyjulkaisu. toim. Helena Hänninen. (Mänttä] 2002, 1 1-45 (14-15).
Ilvas 2002, 33.
Lindgren, Liisa, Emil Wikström. Kansallisbibliografia, Suomalaisen
Kirjallisuuden
Seura,
verkkojulkaisu
osoitteessa
http://www.
kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3688/ (viitattu joulukuussa 2013).
Kaivertajan työstä ks. esim. Ehrensvärd Ehrensvärd, Ulla, Medaljgravören
Erik Lindberg 1873-1966. Del 1 Numismatiska meddelanden XXXII: ! .
Stockholm 1 974, 69-7 1 .
Talvio, Tuukka, Suomen rahapaja. 125 vuotta historiaa ja nykypäivää.
Helsinki 1989. , 32-32.
Talvio 1989, 39-40.
Salaschek, Sunhild (Bearb.), Katalog der Medaillen und Plaketten des 19.
und 20 Jahrhunderts in Französischen und Deutschen Sprachraum in
der Hamburger KunsthaUe I-II. Hamburg 1980, nrot 223-250,
Jones, Mark, The Art of the Medal. London 1979, 1 10-114.
http://en.wikipedia org/wiki/Henri_Chapu (viitattu lokakuussa 2013).
Ilvas 2002, 1 9
Emil Wikströmin arkisto (EWA, Visavuoren museosäätiö). Wikströmin
arkistoa on käytetty tämän kirjoituksen pääasiallisena arkistolähteenä,
eikä siihen jat.koss.a eri.kseen viitata. Wikstri>min kirjeitä on myös
-xansnlliBarkistossa seka Kuvotaitcen keslmsarlostossa. Kansalllsld-rjnston
ldrja.kokoelma on näistä laaji.n, muua siihen ei tbsa yhteydesse ole ollut
mahdollista perehtyä.

Muistomerkkien aatteita ja aikaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
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26

nuolesta surma.n.se saaneen Akhilleuksen maineeseen: Jam timor ille

Phrygum, decus et tutela Pelasgi I nominis, Aeacides, caput insuperabile
beUo, / arserat: armarat deus idem idemque cremarat; / iam cinis est,
et de tam magna restat Achille / nescio quid parvum, quod non bene
conpleat umam, / at vivit totum quae gloria conpleat orbem. I haec illi
mensura viro respondet, et hae est / par sibi Pelides nec inania Tartara

27

29
31

SNY ptk. I:16:5 (9.10.1916, liite).

30

ihmisenä ja taiteilijana. Helsinki 1948, 182-184.
Ks. esim. Ilvas 2002, 45.
"Jag säger nöjet ty jag är sd förb. glad att ha dem ur händema. Sådant
petigt arbele passar inte för mig." Eb.ren.svärd, Ulla, Medaljgravören
Erik Lindberg 1873-1966. Del 2. Numismotislla meddelanden XXXII:2
Stockholm 1988, 251.
Munsterhjelm muovaili 25 mitalia vuosina 1 906-25, kun Wikströmin luku
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34

vastaavalta ajalta on 22, jos mukaan otetaan 1905 signeeratut, mutta
myöhemmin valmistuneet kolme mitalia.
Aspelin-S:napkylä, Eliel. Kirovu,isfen kronikka. Otteita professori
Eliel A5pelin-Haapkylän pliivtikirjasra. vuosilta 1905- 1917. Toim_ Eero
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Saarenheimo. Helsinki 1980, 1 1 3.
Ilvas 2002, 34-35.
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Ks. myös Lin.dgren1 Liisa, Memoria. Hautakuvanveisto ja muistojen

kulttuuri. SuomnJijisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1 2 1 1 . Holslnld
2009, 123-153.
Talvio Tuukl<a, Elias Länru·oL mitalitaiteessa. Mitalitaiteen vuosikirja
2002. l'folsinkl 2002, 45-49 f4s-49).
Jae. (Johan Jacob) Ahrenbo:rgln (1847-1914) yhtenä ajatukSilllB

ruotsalais"fn

Adolf

Lindbergin

saami.nen

TaideyhdistykseD

piirustuskouluun opettamaan mlt.aleid,;n ke.ivertnmista. Hlin mylis
innosti ari alojon yh<ililtyksiä lyötr.ämö.!i.n mltelni:ta ruolSalaisen esimerkin
mukaan, ks. Talvio, Tuukka, Tutkijoita. keriiiUjöitii ja lahjoitl:ajia.
Suomalaisia numismaatikkoja 1 700- 191 7. Suomen Numismaatj;ison
Yhdistyksen julkaisuja n:o 4. Helsinki 1994, 72-74.
Nyström, Lars, Nationalskulptören Walter Runeberg. Borgå 2008, 1 5 1 , 2 1 3,
216, 2 1 8, 222.
Suomen taideyhdistyksen arkisto (STYA) 5.10.1985, STYA Cl9-47-l (§
4) ja 27. 10.1985, STYA C l9-57-l (§ 1) Valtion taidemuseo, Kuvataiteen
keskusarkisto).
Ahrenberg, Jae. Emil Wikström. Eliaksen muisto. Elias Lönnrotin

sentit.
Minerva oli roomalaisessa mytologiassa vastine kreikkalaisen mytologian

Athenelle.
Ahrenbergin ehdotuksessa oli myös Ateneum-rakennuksen seinällä oleva
lause cONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT. 27. 1 0. 1 895, STYA C l 9-57-l (§ 1)
ks. Talvio, Tuukka, Mitalitja mitalitaide. Helsinki 2007, 71.
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Suomalainen Yrjö, Visavuoren mestari. Piirteitä Emil Wikströmistä

oli

Toimituksia 782. Helsinki 2000, 38.Ahrenberg oli monien aikalaisten tavoin
kiinnittänyt huomiota Valtion kuvanveistokilpailussa 1890 lisäpalkinnon
saaneeseen Tukinuittajaan, Ilvas 2002, 20.
30. 1 1 . 1 895, STYA C l 9-73-l (§ 5), 10.1.1896, STYA C-1 9-83-1 (§ 4) ja
22.2, 1896, STYA Cl 9-94-2 (§ 5).
27. 10.1895, STYA C l9-57-l (§1). Uutta keisaria Nikolai II:sta päätettiin
samalla pyytää uudeksi suojelijaksi,ja hänen suostumuksensa julkistettiin
juhlakokouksessa 10.3.1896, STYA C l 9-08-2 (§ 1).
CAESAR ARTIVM DECVS ET TVTELA (keisari taiteen ylpeys ja suojelija) on
mukaelma Ovid.iu.ksen Metamorfooseista, ja viittaa Pariksen ampumasta
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Suluissa mainittu numero viittaa teosluettelon numerointiin.

Mitalin luonnokset ovat Visavuoren museon kokoelmissa.
Mitalin signeeraus on tehty kaivertamalla.ja syrjään on samoin kaiverretu
omistus, jossa Wikström käyttää itsestään lempinimeä Wiika: "TILL MIN
VÄN GÖSTA SERLACHIUS FRÅN WI!KA".
Boströmi.n lähettämän listan marginaaliin on merkitty "Luultavasti vielä
lyöttämättä, Otavan kustantamat?".
Runeberg-mitali on aluksi merkitty tilatuksi Felix Nylundilta, mutta tieto
on vedetty yli ja korvattu Eino Leino -mitalilla,joka sittemmin toteutuikin
(Leino-mitali oli alun perin merkitty Gunnar Finneltä tilattavaksi).
Wikströmin ko):ldalle on merkitty asianmukaisesti Lönnrot, mutta perään
on lisätty lluneberg. SNY p\k 1:96:6 (12. 1 L l 928l.
H. J. Boströmin Suomen muistorahat -teoksen mukaan Nurmen
mitali on "Emil Wibrromin muoi•ai/ema ja Ji,öttämd", .Kajanuksen
mitalin todetaan puolestaan olevan "Emil Wiksrriimfo muovailema ja
kuseanto:ma.•, Sostrom, .H. J.. Suomi,n muistorahot L HelsinJ.::i 1932, 143,
166. Boströmin oman kokoelman luettelossa on Nurmi-mJtal.i on merkitty
taiteilijan omasta aloitteestaan telremältsi, Kajanus-m1talln tledaissa
tällaist.a m;rinlntaa ei ole, Boströmin kokoelman luettelo, osa II (Boström,
Rahakammfo).
Varhaisin tunnenu taitcllljan itseDSä tuomuna lyöty utltall m.aassomme
oli John Munsterlijelmin (1879-19251 isänsä, utidemaalnri Bjalnu,r

Munsterbjelmlnin (1840-1905] muistoksi moovaDema, muutamaa vuotta
myöhe=in valmistunut plaketti. Perhepiirissä alkunsa saaneet mitalit

ovat tavallisimmin valettuja, mutta tässä tapauksessa on kenties ajateltu,

että tunnett11a taiteilijaa esiiUlviin plaketin kohdeyleisö on tavallista
laajempi. John Munsterhjelm ma:tkkinoi plakettlaan itse, ks. SNY ptk I:60:4
38
39

24

[8.10.1923}.

SNY ptk I:81:5 ( 1 1 . 10.1926).
Lisäksi hän sijoittui toiselle sijalle kolmasti, http://www.urheilumuseo.
fi/portals/44/Paavonurmi2009/amerikka.htm (viitattu joulukuussa 2013).
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Nurmi tunnettiin lehdistön ja urheiluyleisön keskuudessa kutsumanimillä
"The Flying Finn", the "Phantom Finn" ja "The Finnish Running Marvel",
http://paavonurmi.fi/en/life-story/ (viitattu joulukuussa 2013).

Konnana, Riitta, Juoksijapatsas nuoren kansakunnan vertauskuvana.

Wäinö Aaltonen 1894-1966 Wäinö Aaltosen museon julkaisuja nro 10.
Turku 1 994, 51-55 (51).
Mitalissa Nurmi on kuvattu vaatteet yllään - Aaltosen alaston Nurmi
oli herättänyt yleisössä hämmennystä (huolimatta tämän tunnetuista
naturistisista harrastuksista). Kansallissankarin kuvaaminen taiteen

keinoin saa helposti symbolista merkitystä, eivätkä nationalistiset ja

rotuteorioihin liittyvät seikat ole sen suhteen vähäisimpiä (ks. esim.
Kormano 1 994, 5 1-55). Mitalissa tämä näkyy ehkä selvimmin etusivun
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varsin ihannoidusti esitetyssä muotokuvassa. Kasvonpiirteiden
kulmikkuutta ja urheilijan kärsimyksen leimaamaa ilmettä on
merkittävästi pehmennetty.

Tallqvistin vaimo Elin Fohström (1868-1949) oli tunnettu laulajatar ja
Lindelöfin veli Carl Lindelöf (1877- 1956) konserttimestari ja sillä tavoin

Kajanuksen työtoveri. Fohströmit olivat varsinainen musiikkiperhe,
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sillä taiteilijanimellä Elina Vandär esiintyneen Elin Fohströmin sisar
Alma Fohström-von Rode (1856-1936) oli kansainvälisestikin tunnettu
koloratuurisopraano, ja veli puolestaan sellisti ja kapellimestari Ossian
Fohström (1870-1952), http://fi.wikipedia.org/wiki/Alma_Fohstr%C3%B6m
(siteerattu joulukuussa 2013).
Tilitysten sekä inventaarioluetteloiden mukaan vuoden 1927 lokakuun
loppuun mennessä oli myyty 92 pronssista 20 hopeista mitalia.
Mitalihankkeen tuotto oli runsaat 220 euroa vuoden 1927 indeksin mukaan

laskettuna. Mikäli Wikström esitti arvionsa vuoden 1940 rahanarvon
mukaan, oli tuotto vielä pienempi (noin 200 euroa). Tiedossa ei ole, mitä
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myymättä jääneille mitaleille tapahtui.
Kirjeessä Erik Lindbergille Snellman-mitalin valmistumisen jälkeen 1906,
Ehrensvärd 1988, 251.
Suomalaisten mitalinlyöttäjien yhteys Oerteliin on ilmeisesti muodostunut

John Munsterhjelmin välityksellä. Hänen ensimmäinen mitalinsa

(Säätyvaltiopäivien muistomitali 1 906) on samalla ensimmäinen yrityksen
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valmistama suomalainen mitali.

Sandström Håkan, Numismatiska Föreningen i Åbo r.f. 1937-1987, ABOA
1 987. Turun maakuntamuseo, vuosikirja 51/1987. S.l. 1991, 156-171 (163).
Leena Ahtola-Moorhousen mukaan kielipoliittiset asenteet näkyivät
tilauksissa ja julkisissa kilpailuissa. Hän esittää kuitenkin, että
taiteilijoiden kannatukseen ei aluksi liittynyt tyylimieltymyksiä.

Kieliryhmien taidekäsitykset muodostuivat pikemminkin

48

49
50
51

suosioon

nousseiden kuvanveistäjien tyylin pohjalta, Ahtola-Moorhouse, Leena,
Kuvanveisto 1900-1950. Ars Suomen taide 5. Toim. Salme Sarajas-Korte.
Keuruu 1990 (cop.), 244-269 (265),
Taidemaailman poliittista pirstaloitumista edisti osaltaan myös
fennomaanien jakautuminen vanha- ja nuorsuomalaisiin 1 880-luvulla,
ja taitelija saattoi helposti leimautua tilaajien poliittisten näkemysten
myötäilijäksi. Myös Emil Wikström sai tästä osansa, ks. Lindgren 2000,
44-45.
SNY ptk I:45:4 (9.5. 1921); 46:5 ( 1 1 . 1 0.1921).
Ks. esim. Voionmaa Jouko ja Liisa, Suomen mitalitaidetta. Helsinki 1964,
1 9.
Hulden, J. J., Finlands medaljkonst. Människor och Medaljer. Ett urval
artiklar i tidningar och tidskrifter 191 7-1959. Borgå 1962, 169-175 (172173).
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1) Suomen Taideyhdistys 1846-1896 {1896)
Etusivun muotokuva on Pietarin rahapajan taiteilija
Leopold Steinmanin työtä, ja sitä oli aiemmin
käytetty Suomen Talousseuran mitalissa. Takasivun
muovaili Emil Wikström Jae. Ahrenbergin luonnoksen
pohjalta. Mitalin kaiversi Suomen rahapajan
kaivertaja Carl Jahn.
Etusivun teksti CAESAR ARTIVM DECVS ET TVTELA
(keisari taiteen ylpeys ja suojelija) on mukaelma
Ovidiuksen Metamorfooseista, takasivun teksti DIVINO
AFFLATV Uumalallinen inspiraatio) on lainaus Cieerolta.
Mitalin lyötti Suomen Taideyhdistys (Finska
Konstföreningen) 50-vuotisjuhlansa kunniaksi
1896, aloitteen teki Jae. Ahrenberg 1 895. Mitalista
tunnetaan kappaleita, joissa on yhdistyksen

perustamisvuosi joko virheellisessä muodossa
tai oikein MDCCCXLVI sekä takasivun teksti
muodossa AFFLATV DIVINO. Mitaleita lyötiin useammassa
erässä, ja toukokuussa 1896 pronssikappaleita oli
lyöty 410 kpl, tilauksia sen sijaan oli tehty 578.
Hopeisia oli tilattu 1 8, mutta niitä annettiin lisäksi
lahjana ainakin ministerivaltiosihteerille sekä Pietarin
ja Tukholman taideakatemioille. Keisarille lahjoitettiin
kultainen mitali.

MDCCCXIVI

Läpimitta 48 mm, lyöty Helsingissä (Suomen rahapaja)
kullasta ( 1 kpl), hopeasta ja pronssista.
Boström II: 1 32 ! - II; STY; Talvio 2007, 71.
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2) J. V. Snellman 1806-1906 (sign. 1905)
Snellman, Johan Vilhelm (1806-1881), senaattori,
filosofian professori, lehtimies
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran lyötti
mitalin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, ja
sen myynnistä kertyneillä varoilla tuettiin
muistomerkkihanketta. Mitalista suunniteltiin
pienennettyä versiota muistomerkkihankkeen
rahoittamiseksi, mutta sen ei tiedetä
toteutuneen.
Mitalin mallit valmistuivat 1905,
leimasimet kaiversi Erik Lindberg
Tukholmassa 1905-6, ja mitali valmistui 1906.
Läpimitta 56 mm, lyöty Helsingissä (Suomen
rahapajassa) hopeasta 150 ja pronssista 500
kpl. Lisälyönti 1927 (25 AR 100 AE).
Boström I:107 I; Ehrensvärd 1988, 251;
(7.10.1905); SNY; EWA, RK
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3) Emilie ja Kaarlo Bergbom 187 2-1905
(sign. 1 905, valm. 1 906/1907)
Bergbom, Emilie {1834-1905}, Suomalaisen
Teatterin perustaja; Bergbom, Kaarlo {18431906), Suomalaisen Teatterin perustaja,
teatterinjohtaja, ohjaaja
Mitalissa esiintyvät vuosiluvut viittaavat
Suomalaisen teatterin perustamisvuoteen
(1872) ja Emilie Bergbomin kuolinvuoteen
(1905).
Mitalin lyöttivät kirjakauppias, kirjailija
ja kustantaja Yrjö Weilin (Veijola) ja
prof. E. G. Palmen. Sitä myytiin Weilinin
omistamassa Minervan kirjakaupassa
(hopeisen hinta 20 mk, pronssisen 10 mk).
Mitalin mallit valmistuivat 1905,
leimasimet kaiversi Erik Lindberg
Tukholmassa 1906, ja mitali valmistui
joko 1906* tai 1907**.Läpimitta 56 mm,
lyöty Helsingissä (Suomen rahapajassa)
hopeasta ja pronssista. Jälkilyönti Suomen
Kultaseppä Oy:ssä Turussa 1922.
Boström I:125; *Ehrensvärd 1988, 251; **RK

4) Kuopion maanviljelysnäyttely 1 906
(sign. 1 905)
Maanviljelysnäyttelyn palkintomitalin
leimasimet kaiversi Erik Lindberg
Tukholmassa 1905-6, ja mitali valmistui
1906.
Läpimitta 57 mm, lyöty Helsingissä
(Suomen rahapajassa) kullasta, hopeasta ja
pronssista.
Boström II:180 I; Ehrensvärd 1988, 251
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5) Suomen Taiteilijaseura 1864-1914
(1914)
Mitalin toteuttamisesta järjestettiin kilpailu,
jonka perusteella Emil Wikström sai mitalin
tehdäkseen.
Läpimitta 55 mm, lyöty Berliinissä (Die
Berliner Medaillen-Miinze Otto Oertel)
hopeasta ja pronssista.
Boström II:140; EWA

6) Uskonpuhdistus 400 vuotta / Mikael
Agricola ( 1 9 1 7, valm. 19 20)
Agricola, Mikael (n. 151 0-1557), Turun piispa,
reformaattori, raamatunsuomentaja
Mitalin lyötti Suomen Kirkkohistoriallinen
Seura yhteistyössä Suomen Numismaattisen
Yhdistyksen kanssa. Mitalissa on Agricolan
lisäksi kuvattuna myös Martti Luther.
Läpimitta 60 mm, lyöty Berliinissä (Oertel)
hopeasta ja pronssista. Mitalin lyöminen
viivästyi, ja koelyönti valmistui 1920.
Boström I:6 I / II:141; SNY
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7) Tampereen valtaus 1 9 18 (valm. 1920)
Kaupunginvaltuuston lyöttämä nauhassa kannettava
muistomitali. Mitalin alkuperäisestä mallista on tehty
valettuja kappaleita. Mitalin ensimmäinen kultainen
kappale varastettiin näyttelystä Kööpenhaminassa, ja
se tilalle tehtiin toinen.
Koko 30x31 mm, yksipuolinen, lyöty Berliinissä (Oertel)
kullasta 1 (2) ja rautanikkelistä 1 0 000 kpl; pronssista
valettu reliefi l 1 3xl 14 mm, valmistettu 32 kpl.
Boström II: 149; SNY; EWA
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8) Hämeenlinnan plaketti / Vapautensa vartijoille
kotiseutu antoi 1 9 1 8 (sign. 1919)
Koko 162x l 24 mm, valettu Helsingissä (G. W. Sohlberg Oy)
pronssista 138 kpl.
Boström II:150; Laitakari 473; EWA
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9) Tornion kaupunki 1 6 2 1-1921 /
Kustaa II Aadolf {1920/21)
Kaupungin perustamisen
300-vuotismuistomitali on entisten
torniolaisten lyöttämä.
Läpimitta 60 mm, lyöty Berliinissä (Oertel)
hopeasta 10 ja pronssista 300 kpl, hopeisia
lyöty SNY:n tilauksesta 20 kpl jälkikäteen
(1 922).
Boström II: 1 53; SNY; EWA

10) J uhani Aho 1861-19 2 1 {1921)
Aho, Juhani (1861 -1921) , kirjailija
Werner Söderström Oy lyöttämä mitali oli
tarkoitettu 60-vuotismitaliksi, mutta Aho kuoli
noin kuukautta ennen syntymäpäiväänsä.
Mitalin myyntihinnaksi oli suunniteltu
75 markkaa, mutta lopulliseksi hinnaksi
muodostui 1 00 markkaa, jota pidettiin kalliina.
SNY lähetti aiheesta lyöttäjälle kirjelmän
valittaen, ettei kallis hinta ainakaan lisää
yleisön kiinnostusta mitalitaiteeseen.
Läpimitta 55 mm, lyöty Berliinissä (Oertel)
pronssista 300 kpl.
Boström I : 1 49 I; SNY; EWA
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1 1 ) P. E. Svinh ufvud 60 vuotta {1921)
Svinhufvud, Pehr Evind {1 861 -1 944) , tasavallan presidentti,
valtionhoitaja
Hallituskollegoiden lyöttämä mitali.
Läpimitta 55 mm, lyöty Berliinissä (Oertel) pronssista
300 kpl. Mitalin etu- ja takasivun alkuperäismalleista
valettu 11 pronssireliefiä.
Boström I:150, SNY, EWA

1 2 ) G. A. Serlachius Oy {1922)
Henkilökunnalle vuoteen 1987 saakka jaettu, rinnassa
kannettava ansiomitali. Takasivun suunnitteli
Eric 0. W. Ehrström. Jakoperusteet ovat aikojen
kuluessa vaihdelleet. Mitalista tunnetaan kaksi
eri tekstiversiota: G. A. SERLACHIUS AKTIEBOLAG tai G. A.
SERLACHIUS OY.

Läpimitta 28mm, lyöty kullasta, hopeasta ja pronssista
ensin Helsingissä (Oy Taito Ab), myöhemmin Sporrong
Oy:ssä, Hopeatakomo Oy:ssä (leimana siivitetty H)
sekä Kultaseppäkoulussa (leimana kaunokirjoitus-KJ.
Boström II:218; SNY, EWA; Järvinen 2002, 44-46;
Hyrsky 2002, 81
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13} Turun suomalainen yliopisto 1 9 2 2 ( 1 9 2 2}
Yliopiston avajaisten muistomitali, josta tehtiin
kaksi eri kieliversiota, suomenkielinen kotimaassa,
latinankielinen ulkomailla jaettavaksi.
Läpimitta 50 mm (suomenk.) ja 68 mm
(latinank.), lyöty Berliinissä (Oertel) pronssista
5 000 kpl (suomenk.) ja 150 kpl (latinank.), joista
jälkimmäisestä on tilaaja jälkikäteen lyöttänyt
lisäkappaleita.
Boström II:158 !-II, SNY; EWA

14} Suomen Asianajajaliitto 1919 (1923)
Ansiomitali, jonka Emil Wikström muovaili Santeri
Salokiven luonnoksen mukaan. Se valmistui
1923, mutta päätös sen lyöttämisestä tehtiin
mahdollisesti jo 1920 (viimeistään 1922). Mitalista
olemassa myös hopeinen, jäsenjetonina käytetty,
kellonperissä kannettavaksi tarkoitettu miniatyyri.
Läpimitta 50 mm (AE) ja 18 mm (AR), lyöty
Berliinissä (Oertel) 400 kpl (AE) ja 300 kpl (AR).
Boström II:226 ! - II, SNY, EWA
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15) Nils Turenpoika Bielke / Turun hovioikeus
300 vuotta (1923)
Bielke, Nils (1569-1 639), valtaneuvos, Suomen
kenraalikuvernööri, Turun hovioikeuden presidentti
Turun hovioikeuden lyöttämä muistomitali.
Läpimitta 60 mm, lyöty Pariisissa (La Monnaie)
hopeasta 20 (SNY:n arkiston mukaan 25) ja
pronssista 500 kpl. Lisälyönti 200 kpl (AE) 1924,
hopeasta mahdollisesti 20 kpl. Mitalia myytiin
vielä vuonna 1933 70 markan hintaan.
Boström I:8; Wahlstedt ll:13; SNY; EWA;
L[agerbergl, J[ulius) de, 1924, 241.
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16) Suomen itsenäiseksi julistautuminen 1 9 1 7 (sign. 1923, valm. 19 24)
mutta kulttuuriministeriön kanta oli, että hankkeeseen
käytettävissä olevien varojen puuttuessa kustannukset
olisi minimoitava. Siksi Muinaistieteellinen toimi
kuntakin esitti erittäin rajoitettua jakoa. Suomenja ruotsinkielistä versiota myytiin 100 markan
hintaan. Ulkomaille tarkoitettua versiota jaettiin
loppujen lopuksi hyvin vähän, ja suuri osa erästä jäi
kotimaahan.

Valtioneuvoston lyöttämä muistomitali, josta on
kaksi kieliversiota, kotimaassa jaettavaksi tarkoitettu
suomen- ja ruotsinkielinen sekä ulkomailla jaettu
suomen- ja latinankielinen. Esityksen mitalin
lyöttämisestä teki SNY 1921 tarjoten samalla
asiantuntija-apua. Ville Vallgren ja Emil Wikström
kutsuttiin asian tiimoilta pääministerin puheille vielä
samana vuonna, ja työ tilattiin jälkimmäiseltä 1923.
Valmiit mitalit saatiin Suomeen alkuvuodesta 1924.
Mitali toteutettiin lopulta ilman, että SNY:n
puoleen käännyttiin - sen sijaan kulttuuriministeriö
pyysi lausuntoa mm. Muinaistieteelliseltä toimi
kunnalta. SNY oli kaavaillut mitalille laajaa jakoa,

Läpimitta 72 mm, lyöty Pariisissa (La Monnaie)
pronssista 800 kpl (suomen- ja ruotsink.) ja 200 kpl
(suomen- ja latinank.).
Boström II:145 I -II; SNY, EWA
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17) Suomen tasavallan hallitusmuoto 1919 (sign.
1923, valm. 1924)
Emil Wikström sai Valtioneuvostolta tehtäväkseen
muovailla mitalin syksyllä 1 923, kun itsenäisyyden
muistomitali oli valmistumaisillaan. Mitali toteutettiin
vastaavalla tavalla suomen- ja ruotsinkielisenä sekä
suomen- ja latinankielisenä versiona.
Läpimitta 72 mm, lyöty Pariisissa (La Monnaie)
pronssista 800 kpl (suomen- ja ruotsink.) ja 200 kpl
(suomen- ja latinank.).
Boström II: 1 54 I - II, SNY, EWA

18) Vapaussodan alkaminen / Vaasa valkoisen
Suomen pääkaupunkina 1918 (19 24)
Vaasan kaupunginvaltuusto päätti lyöttää
muistomitalin vuoden 1 923 viimeisessä kokouksessa.
Ainakin osan mitalin henkilöhahmoista kerrotaan
olleen todellisia, vaikka itse sommitelma lienee
symbolinen. Nimetyistä henkilöistä jääkäriluutnantti
Oskari Peltokangas osallistui Vaskiluodon
tykistöparakin valtaukseen ja kapteeni Emil Bruun
Palosaaren kasarmien valtaukseen. Mitalia välitettiin
myytäväksi Yhdysvalloissa saakka.
Läpimitta 59 mm, lyöty Pariisissa (La Monnaie)
hopeasta 16 ja pronssista 500 kpl.
Boström II:147; SNY; EWA; L[agerberg], J[ulius] de,
1 925, 1 39
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19) Alfred Ki hlman 1825-1 904 (sign. 19 24)
Kihlman, Alfred (1825-1 904), liikemies,
uskonnonopettaja, professori
Jälkeläiset lyöttivät mitalin 1925, kun
Kihlmanin syntymästä tuli kuluneeksi 100
vuotta. Mitalia myytiin 70 markan hintaan.
Läpimitta 54 mm, lyöty Pariisissa (La
Monnnaie) hopeasta 10 ja pronssista 200 kpl.
Mahdollinen lisälyönti 1 5 hopeista 1931.
Boström I:113; SNY; EWA

20) Uno Kurten 1845 / Vakuutusosakeyhtiö
Kaleva 1 874-1924 (sign. 1 9 2 5)
Uno Alexander Kurten (1845-1 927), pedagogi,
kollegiasessori, Henkivakuutusosakeyhtiö Kalevan
toimitusjohtaja
Vakuutusyhtiön hallitus lyötti mitalin
Kurtenin 80-vuotispäivän (1925) sekä
yhtiön 50-vuotisjuhlan (1924) kunniaksi.
Hopeamitaleiden myyntihinta oli 150 ja
pronssimitaleiden 65 markkaa.
Läpimitta 54 mm, lyöty Pariisissa (La
Monnaie) hopeasta 25 ja pronssista 300 kpl.
Boström I:131; SNY, EWA
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21) Jääkärien saapuminen Saksasta
Suomeen / Jääkäripataljoona 27 (19 25)
Vaasan senaatti teki päätöksen mitalin
lyöttämisestä 1918, mutta sen toteuttaminen
viivästyi, ja mitalin lyötti Valtioneuvosto.
Läpimitta 72 mm, lyöty Pariisissa (La
Monnaie) pronssista 1 350 kpl jääkäreille
jaettavaksi sekä 300 kpl myyntiin.
Boström II: 148; SNY; EWA

2 2) Paavo Nurmi 1925 (1925, valm. 19 26)
Nurmi, Paavo {1 897-1973) , olympiavoittaja,
juoksija, liikemies
Wikström toteutti mitalin omasta
aloitteestaan, ja se oli tarkoitettu yleisölle
myytäväksi. Hopeamitalin hinta oli 20 ja
pronssimitalin 50 markkaa.
Läpimitta 50 mm, lyöty Pariisissa (Arthus
Bertrand) hopeasta vähintään 14 ja pronssista
104 kpl.
Boström I:166; SNY; EWA
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23) Agathon Meurman 1826-1909 (1926)
Meurman, Agathon (1826-1909),
kartanonomistaja, valtiopäiväedustaja
Jälkeläisten lyöttämä 1 00-vuotismuistomitali.
Hopeamitaleiden myyntihinta oli 200 ja
pronssimitaleiden 60 markkaa.
Läpimitta 54 mm, lyöty Pariisissa (La
Monnaie) hopeasta 25 ja pronssista 300 kpl.
Boström I: 1 13; SNY, EWA

24) Gösta Serlachius 50 vuotta ( 1 9 2 6)
Serlachius, Gösta (1 876-1 942), G. A. Serlachius
Ab:n toimitusjohtaja, vuorineuvos
Wikström muovaili mitalin lahjaksi ystävänsä
ja mesenaattinsa 50-vuotispäiväksi.
Läpimitta 67 mm, valettu 2 kpl.
EWA, Serlachius-museot
(G. A. Serlachius Oy:n
mitalikokoelma)
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25) Robert Kajanus 70 vuotta {1926,
valm. 1 9 2 7)
Kajanus, Robert {1856-1933), orkesterinjohtaja,
säveltäjä, yliopiston musiikinopettaja
Wikström toteutti mitalin omalla
kustannuksellaan ilmeisesti muutaman
musiikin ystävän ja mitalinharrastajan
ehdotuksesta. Pronssimitaleita myytiin
Fazerin musiikkiliikkeen välityksellä 75
markan hintaan, hopeamitaleita sai ostaa
suoraan taiteilijalta ilmeisesti 250 markan
hintaan. Hanke ei ollut taloudellisesti
kannattava, sillä noin puolet mitaleista jäi
myymättä.
Läpimitta 56/57 mm, lyöty Pariisissa
(Arthus Bertrand) hopeasta 25 ja
pronssista 200 kpl.
Boström I:143, SNY; EWA

26) Antti Ah lström 182 7-1896 {1927)
Ahlström, Antti (1827-1896},
teollisuudenharjoittaja, valtiopäiväedustaja,
kauppaneuvos
Ahlströmin jälkeläisten lyöttämä
100-vuotismuistomitali. Mitalin
muotokuvaa on myöhemmin käytetty
A.Ahlström Oy:n ansiomitalissa.
Läpimitta 55 mm, lyöty Pariisissa (Arthus
Bertrand) kullasta 15, hopeasta 100 ja
pronssista 800 kpl.
Boström I:114; Laitakari 6; SNY; EWA

42

2 7 ) J. R.

Danielson-Kalmari ( 1 9 2 7 )

Danielson-Kalmari, Johan Richard (18531 933), senaattori, yleisen historian professori,
valtioneuvos
Hämäläis-osakunta lyötti mitalin 1927
kuraattorinsa kunniaksi. Danielson
Kalmari oli jäänyt eläkkeelle Turun
yliopiston kanslerin virasta 1926, ja
vihittiin filosofian kunniatohtoriksi Turun
yliopistossa 1927.
Läpimitta 55 mm, lyöty Pariisissa (Arthus
Bertrand) hopeasta 25 ja pronssista 310
kpl.
Boström I:138; SNY; EWA
28)

Turun kaupunki 1 2 2 9- 1 9 2 9 ( 1 9 2 9)

Turun kaupungin lyöttämä
700-vuotismitali.
Läpimitta 60 mm, lyöty Pariisissa
(Arthus Bertrand) hopeasta 50 ja
pronssista 500 kpl. Hopeamitalit olivat
numeroituja, ja jälkikäteen lyöty hopeinen
taiteilijakappale sai numeron 0.
Boström II:160; SNY, EWA
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2 9 ) Yrjö Sakari
1 9 03 ( 1 9 30)

Yrjö-Koskinen 1830-

Yrjö-Koskinen, Georg Zacharias (1830-1903),
senaattori, historian professori, toimittaja,
vapaaherra
Historian Ystäväin Liiton lyöttämä
100-vuotismuistomitali. Hopeisen ja
pronssisen mitalin yhteishinta oli 330 mk.
Läpimitta 54 mm, lyöty Pariisissa (Arthus
Bertrand) hopeasta 50 ja pronssista
500 kpl.
Boström I: 117; SNY; EWA; Rahakammion
arkisto (RK)
30)

Elias Lönnrot 1802- 1884 ( 1 9 3 1 )

Lönnrot, Elias (1802-1884}, Kalevalan luoja,
suomen kielen professori, lääkäri
Kustannus Oy Otava lyötti mitalin
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
100-vuotisjuhlan kunniaksi.
Läpimitta 56 mm, lyöty Tukholmassa
(Sporrong Ab) hopeasta 40 ja pronssista
290 kpl. Boströn ilmoittaa luvut toisinpäin,
mutta lienee todennäköisempää, että
pronssimitaleita lyötiin enemmän kuin
hopeisia.
Boström I: 104 IV; SNY; Talvio 2002, 48-49
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3 1 ) G ustav Komppa (1932)
Komppa, Gustaf (1867-1949),kemian professori, Turun
yliopiston kansleri
Suomalaisten Kemistien Seuran lyöttämä
65-vuotismitali.
Koko 62x46 mm, lyöty Tukholmassa (Sporrong Ab)
hopeasta 25 ja pronssista 100 kpl. A
Boström II: 235; SNY

3 2 ) Suomen maanmittauslaitos 1633-1933
(1933)
Maanmittaushallituksen lyöttämä
maanmittauslaitoksen perustamisen
300-vuotismitali.
Läpimitta 60 mm, lyötyTukholmassa (Sporrong Ab)
hopeasta 25 ja pronssista 200 kpl.
Boström II:163; SNY

45

33) E. N. Setälä 70 vuotta 1934 ( 1934)
Setälä, Emil Nestor {1864-1 935), suomen kielen
ja kirjallisuuden professori, ministeri, lähettiläs,
valtioneuvos
Mitalin lyöttivät Kustannus Oy Otava,
Uusi Suomi, Suomalais-Ugrilainen Seura
ja Kalevalaseura Setälän 70-vuotispäivän
kunniaksi. Hopeisen ja pronssisen mitalin
yhteishinta oli 300 mk.
Läpimitta 56 mm, lyöty Tukholmassa
(Sporrong Ab) hopeasta 25 ja pronssista
200 kpl.
Boström II:233; RK

34) Johan Gadolin 1 7 60-1852 (1936)
Gadolin, Johan {1 760-1852), kemian professori
Suomalaisten Kemistien Seuran
lyöttämä muistomitali, jaetaan
kultaisena tunnustusmitalina. Mitalia
on jaettu vuoteen 2000 mennessä 1 0
kpl. Mitalista on lyöty pronssista 5 ns.
keräilijäkappaletta.
Läpimitta 60 mm, lyöty Pariisissa (Arthus
Bertrand) kullasta 2 ja pronssista 5 kpl.
Myöhemmistä lyöntipaikoista ei tietoa.
Laitakari 79; RK; http://
suomalaistenkemistienseura.fi/sivut/
gadolin_mitali.html
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3 5 ) Alvar Renqvist 70 vuotta 1 9 3 8
(sign. 1 9 3 7)
Renqvist, Alvar (1868-1947), kirjankustantaja,
professori
Mitalin lyöttivät Kustannus Oy
Otava, Akateeminen kirjakauppa,
Rautatiekirjakauppa ja Graafillinen liitto
Renqvistin 70-vuotispäivän kunniaksi.
Läpimitta 56 mm, lyöty Tukholmassa
(Sporrong Ab) hopeasta ja pronssista.
Mitalista on tehty uusintalyönti 1959.
Laitakari 256; RK

3 6) Rudolf Walden 60 vuotta 1 9 3 8
{ 1 9 3 8)
Walden, Rudolf (1 878-1 946),
puolustusministeri, Yhtyneet Paperitehtaat
Oy:n toimitusjohtaja, jalkaväenkenraali,
Mannerheim-ristin ritari
Suomen Puunjalostusteollisuuden
keskusliitto lyötti mitalin Waldenin
60-vuotispäivän kunniaksi.
Mitalista tehtiin kaksi eri versiota,
pronssista lyödyssä ns. siviiliversiossa
muotokuvan kaula on paljas, kun
hopeisessa ns. sotilasversiossa
näkyvät univormun kaulukset.
Mitali oli tarkoitettu jaettavaksi
puunjalostusteollisuuden palveluksessa
ansioituneille Waldenin itsensä laatiman
jakosuunnitelman mukaan. Sotien vuoksi
mitaleiden jako tapahtui vasta 1946.
Walden oli tuolloin jo kuollut.
Läpimitta 61 mm, lyöty Pariisissa
(Arthus Bertrand) kullasta 1, hopeasta
50 (sotilasversio) ja pronssista
300 (siviiliversio) kpl.
Laitakari 338; RK
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3 7} A. K. Cajander 1879-1939 (1939}
Cajander, Aimo Kaarlo (1879-1 943},
pääministeri, metsänhoitotieteen professori,
Metsähallituksen pääjohtaja
Mitalin lyöttivät Suomen Metsätieteellinen
Seura, Metsähallitus, Metsätieteellinen
tutkimuslaitos, ja Helsingin yliopiston
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Cajanderin 60-vuotispäivän kunniaksi.
Läpimitta 61 mm, lyöty hopeasta ja
pronssista. Mitalissa ei ole valmistajan
leimaa, mutta Laitakarin tietojen mukaan
mitali on lyöty Kultakeskuksessa. Mitalin
viimeistely vaikuttaa enemmänkin Arthus
Bertrandin työltä.
Laitakari 38

38} Eero Erkko / Päivälehti - Helsingin
Sanomat 1889-1939 (1939}
Erkko, Eero (1860-1927}, ministeri,
kansanedustaja, Helsingin Sanomien
päätoimittaja.
Mitali on lyöty Päivälehden ja sitä
seuranneen Helsingin Sanomien
50-vuotisjuhlan kunniaksi.
Läpimitta 56 mm, lyöty Tukholmassa
(Sporrong Ab) hopeasta ja pronssista.
Laitakari 63
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39) C. G. E. Mannerheim 1867-1942 (1942)
Mannerheim, Gustaf (1867-1 951), tasavallan presidentti,
Suomen marsalkka, valtionhoitaja
Valtioneuvosto lyötti mitalin Mannerheimin
75-vuotispäivän kunniaksi, ja sitä valmistettiin kahta
eri kokoa.
Läpimitta 58mm tai 73mm, lyöty Hämeenlinnassa
(Kultakeskus Oy) hopeasta ja pronssista.
Laitakari 200

Lähteet ja kirjallisuus
Emil Wikströmin arkisto, Visavuoren museosäätiö (EWA)
Rahakammion arkistot, Suomen kansallismuseo (RK)
Suomen Numismaattisen Yhdistyksen arkisto, Suomen kansallismuseon
rahakammio (SNY)
Suomen Taideyhdistyksen arkisto, Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto
(STY)
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L I I SA L I N D G R E N

Kasvot kivessä
MEDAL JONGEISTA J A E M I L WIKST R Ö MIN TEKEMISTÄ HAUTAMUIS T O M E RKKIEN MUOTOKUVISTA

Kuvanveistosta kiinnostuneelle hautausmaat tarjoa

kuluessa luonteeltaan yhä pysyvämmiksi, kun vauras

vat läpileikkauksen taiteenlajin yhdestä merkittäväs

ja sivistynyt porvaristo halusi osoittaa kasvavaa itse

tä osa-alueesta. Suomen hautausmailla kuvataide on

tietoisuuttaan. Hautausmailla näyttäytyivät poliittiset,

kuitenkin ilmiönä verraten nuori ja edustavimmillaan

taloudelliset ja kulttuuriset valtasuhteet - vähemmäs

rannikon ja sisämaan vilkkaissa kauppakaupungeis

sä määrin toiveet tai käsitykset kuoleman jälkeisestä

sa. Keski-Euroopassa kaupunkikulttuurin kehityk

elämästä. Myös perheyhteyden korostaminen muutti

sen myötä julkisen taiteen tehtävät monipuolistuivat

muistamisen tapoja ja teki perhehautojen muistokivistä

1 800-luvulla samalla kun erityyppisten henkilömuis

yhteiskunnallisen aseman merkkejä.

tomerkkien tarve kasvoi nopeassa tahdissa. Kolman

Suomalaisissa hautamuistomerkeissä inhimillisen

nen tasavallan Ranskassa kaupunkien aukiot ja puis

elämän merkitys näyttäytyi tiiviisti sidoksissa yhteisön

tot alkoivat täyttyä eri alojen kansallisesti tai ainakin

elämään. Yhteiskunnallisille vaikuttajille pystytetyt,

paikallisesti merkittävien vaikuttajien muistomerkeis

usein ystävä- tai ammattipiirien aikaansaamat muis

tä. Vuosisadan puolivälin jälkeen kiinnostus muisto

tomerkit olivat yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta

merkkeihin ulottui Suomeenkin.

vahvistavia muistojen paikkoja. Näyttävillä muisto

Porvariston vahvistumisen myötä Euroopassa oli

merkeillä kunnioitettiin tieteellisessä, taiteellisessa tai

noussut uudenlaisia tapoja vaalia yksityisen ihmisen

yhteiskunnallisessa toiminnassa ansioituneita miehiä

muistoa. Suomenkin hautausmaakulttuuri kertoo arvo

- poikkeuksellisesti toisinaan myös naisia. 1800-luvun

jen maallistumisesta ja yksilön korostamisen tarpeesta.

romanttinen muistokulttuuri kiinnitti muistot paik

Yksityiset hautamuistomerkit muuttuivat 1 800-luvun

koihin, muistoesineisiin ja konkreettisiin reliikkeihin.
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Muistojen pysyvyydestä huolehtiminen tasoitti tietä

teokset. Medaljongit ovat muotokuvataidetta sääntöi

moderniin yhteiskuntaan.

neen, mikä on saattanut tehdä niistä hautamuistomerk
kien liiankin itsestään selvää rekvisiittaa.

Läntisessä maailmassa 1 800-luku oli kansallis
ten suurmiesten aikaa. Heidän muistoaan ylläpidettiin

Taiteentutkimuksen valokeilassa 1800- ja 1900-lu

muistomerkein ja vierailemalla heidän haudoillaan

vun muotokuvat eivät ole paistatelleet, mutta muoto

sekä paikoissa, joissa he olivat eläneet ja vaikuttaneet.

kuvamedaljongit ovat jääneet aivan erityisen vähälle

Otolliset olosuhteet suurmieskultin vaalimiselle oli

huomiolle. On ylipäätään vaikea löytää perusteellista

puistohautausmailla: niistä tuli pienimuotoisia pant

muotokuvamedaljonkien ikonografiaa, käyttöä, mer

heoneja, joissa saattoi käydä osoittamassa kunnioi

kitystä tai kuvamuodon erityispiirteitä pohtivaa tut

tuksensa usealle suurmiehelle yhdellä kertaa. Näyttä

kimusta. Monen klassikon tuotannosta on laadittu

vimmät haudat merkittiin muotokuvin, jotka toisinaan

kattavia ja kuvitettuja, mutta sisällöllisesti niukkoja

saattoivat olla osa suurempaa taiteellista kokonaisuut

julkaisuja. Tutkimuksellinen mielenkiinto tuntuu koh

ta. Rintakuvat henkilöivät esikuvallisuutta tavalla, joka

distuneen useimmiten muotokuvan sijaan muotokuvat

juontuu antiikin Rooman esi-isien kultista. Muodol

tuun, tämän henkilöhistoriaan ja yhteiskunnalliseen

taan vaatimattomampina myös muotokuvamedaljongit

asemaan. Jopa pohjoismaisittain ehkä vaikuttavimman

1800-luvun hautamuistomerkeissä kantavat mukanaan

tekijän, ruotsalaisen uusklassistin Johan Tobias Serge

kaikuja antiikin ajoilta. Ensimmäisen maailmansodan

Iin (1740-1814) muotokuvatuotanto ansaitsisi lisää tut

myötä yhteisöllinen kunnioittaminen muutti muotoaan,

kimusta. Sergelin kymmenien rintakuvien ja noin 200

ja pantheonien rakentaminen jäi vähitellen menneisyy

medaljongin yhteydessä muistetaan silti aina mainita

teen, mutta muotokuvia suosittiin vielä vuosikymmeni

mittavia tilauksia odottaneen taiteilijan katkerat aja

en ajan hautamuistomerkeissä.

tukset muotokuvaajan työstä. 2

1

Medaljonki juontuu italian sanasta medaglione,
Medaljongit ja oikeus muotokuvaan

joka tarkoittaa suurta mitalia (medaglia) . Mitalin ja

Kuvataiteen tutkimus on osoittanut vähäistä kiinnos

medaljongin kehityksen taustalla on nähty myöhäis

tusta 1800- ja 1900-luvun hautamuistomerkkejä koh

keskiajan ja varhaisrenessanssin Firenzessä ja Sienas

taan. Hautaveistokset ovat jääneet julkisten muisto

sa synnyttäneille äideille annettu symbolinen desco da

merkkien ja taiteilijoiden vapaan tuotannon varjoon,

parta -lahja. Pyöreän kaksipuolisen maalauksen toisel

vaikka ne muodostavat merkittävän osan monen etu

la sivulla oli yleensä allegorinen aihe ja toisella esimer

rivin kuvanveistäjän tuotannosta. Näyttävät täysplas

kiksi neitsyen syntymän kuvaus tai perheen vaakuna.

tiset veistokset ovat saaneet enemmän huomiota kuin

Medaljonkeja muistuttavat yksisivuiset pyöreät, ton

mittasuhteiltaan ja muodoltaan yksinkertaisemmat

doiksi kutsutut madonna ja lapsi -aiheiset maalaukset
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USEITA C. E . SJöSTRANDIN TEKEMIÄ MEDALJONKEJA KUTEN
ARKKITEHTI N. M. WE CKSTRÖMIN MUOTOKUVA VUODELTA
1864 ON HELSINGIN HIETANIEMEN HAUTAUSMAAN VANHAN
ALUEEN MUISTOMERKEISSÄ.

tai reliefit olivat suosittuja renessanssin taiteessa. Me

ajankohtaisiksi. Suosioon vaikutti 1700-luvun lopul

daljonkien merkitys virallisina muotokuvina vahvistui

la Sergelin aikalainen, englantilainen uusklassismin

1 600-luvulla hallitsijoiden ja korkeiden virkamiesten

keskeinen kuvanveistäjä John Flaxman (1 755-1826),

muotokuvamedaljonkeja esittävien gravyyrien myötä.

jonka Wedgwoodin Heads of Illustrious Moderns -sar

Seuraava vuosisata mieltyi erityisesti miniatyyrime

jaa varten tekemät muotokuvat hallitsijoista sekä tai

daljonkien muotokuviin.

teen ja tieteen suurmiehistä ja -naisista levisivät laa

3

Ranskalainen heraldiikan tutkija Michel Pas

jalti keraamisina jasper ware -valoksina. Ranskalainen

toureau painottaa mitalien ja medaljonkien sulkeutu

vastine tälle aikalaisgallerialle oli kuvanveistäjä Da

van pyöreän muodon embleeminkaltaisuutta. Emblee

vid d'Angers'n (1788-1 856) poliittisesti ja taiteellisesti

mi antaa kuvamuodon käsitteelle tai allegorialle, ja

kunnianhimoinen hanke, vuonna 1 827 aloitettu ja noin

se voi muotokuvana edustaa esimerkiksi hallitsijaa.

500 medaljonkimuotokuvaa käsittävä Galerie des Con

Embleemeihin liittyy usein myös tunnuslause. Erityi

temporains. Sarjan ehkä tunnetuin teos on Napoleonin

sesti keskiaikaiset profiilikuvat ovat heraldisen kuvion

palavakatseinen medaljonkimuotokuva (1 838). Tämän

kaltaisia henkilöön tai ryhmään viittaavia embleeme

romantiikan ajan merkittävän ranskalaisveistäjän tuo

jä. Renessanssimitalin muotokuva taas on identiteetin

tanto käsittää kaikkiaan liki 750 ystävien ja perheen

merkki. Pastoureau muistuttaa, että realistisenakin pi

jäsenten sekä kirjallisuuden, taiteen, tieteen, politiikan

detty profiilikuva perustuu symboliseen esitystapaan

ja filosofian edustajan muotokuvaa. 5

ja koodattuun järjestelmään. Tämän vuoksi mitaleissa

David d'Angers'n ansiosta medaljonkimuotokuvia

on suosittu profiilikuvaa. Hänen mukaansa on virhetul

suosittiin Ranskassa hautamuistomerkeissä. Mitaleis

kinta, että profiilikuvan suosio perustuisi vain siihen,

takin tuli 1 800-luvun puoliväliä edeltävinä vuosikym

että suoraan edestä tai osaprofiilissa esitetty muoto

meninä aiempaa merkittävämpi osa kuvanveistotaidet

kuva on vaikeampi toteuttaa. Pastoureaun mukaan mi

ta. Mitalinkaivertajien toteuttamien sileätaustaisten

talien erityisominaisuutena on 1 400-luvulta lähtien

ja detaljoitujen mitalien sijaan veistäjien muovailemat

ollut laventaa uusien yhteiskuntaluokkien ja -ryhmien

mitalit olivat plastisesti kunnianhimoisempia. Siihen

piiriin oikeutta muotokuvaan, joka oli alun perin varat

vaikutti pienennyskoneen keksiminen, joka mahdollis

tu hallitsijoille ja suurmiehille. Pastoureau kehottaakin

ti originaalin muovailemisen helpommin työstettävään

lähestymään mitalitaidetta ennen muuta sosiaalisena

isoon kokoon ja koneellisen pienentämisen määrämit

ilmiönä. Mitali on myös aina tarkoitettu osaksi jotakin

taan mitalin lyömistä varten. Muiden muassa Jean

sarjaa: se saa merkityksen yhdistyessään toisiin mita

Baptiste Carpeaux (1827-1875) ja Henri Chapu (1 833-

leihin tai erottuessaan niistä.

1891 ) antoivat oman tärkeän panoksensa kuvanveistäjien

4

Uusklassismin aika nosti medaljongit jälleen

tehtäväkenttää laajentaneeseen mitalitaiteeseen.
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C. E.

SJÖSTRANDIN TEKEMIÄ MEDALJONKEJA

N.H. PINELLON MUISTOMERKISSÄ TURUN HAUTAUSMAALLA JA
SE KÄ A.M. DAHLSTRÖMIN MUISTOMERKISSÄ HIETANIEMEN
HAUTAUSMAALLA HELSINGISSÄ.
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ROBERT STIGELLIN

1901

MUOVAILEMA

TAIDEMAALARI GUNNAR BERNDTSONIN
HAUTAMUISTOMERKIN PLAKETTI ON
HAUTAUSMAALLA HIETANIEMESSÄ.

Kasvoja hautakivissä

Kuvanveiston akateemisen perusopetuksen järjestä
minen loi edellytykset Suomen hautaveistotaiteelle.
Kuvanveisto alkoi 1860-luvulta lähtien kilpailla hauta
taiteen saralla tehdasvalmisteisten koristeiden ja käsi
työläisten tuotteiden kanssa. Halu varmistaa arvoste
tun kansalaisen, suvun tai perheenpään muisto tuotti
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella Suomen
hautausmaille suuren määrän muotokuvia, joissa
ikuistettiin ennen kaikkea muistettavan maallista elä
mää ja yhteiskunnallista asemaa. Tyypillisimmillään
muotokuvat olivat 1800-luvun hautamuistomerkeissä
medaljonkien profiilikuvia. Vuosisadan lopulla alettiin
suosia suorakulmaisia reliefejä eli ns. plaketteja täys
tai osaprofiilikuvineen.
WALTER RUNEBERGIN ROBERT
WILHELM EKMANISTA

Kuvanveistäjät täydensivät Suomessa saamaan

1 867

sa perusopetusta eurooppalaisissa taideakatemioissa,

TEKEMÄ MEDALJONKI KORISTAA

esimerkiksi Kööpenhaminassa, Roomassa ja Pariisissa.

MUISTOMERKKIÄ TURUN

Työskentely ulkomailla antoi suomalaisille taiteilijoille

HAUTAUSMAALLA.

näköalan myös hautakuvanveiston ja muistomerkkien
uusiin virtauksiin. Kuvanveistäjien ammattikuva oli
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ROBERT STIGELLIN 1902 TEKEMÄ
FREDRIK EDVARD EKBERGIN MEDALJONKI
ON HIETANIEMEN HAUTAUSMAALLA.

1800-luvun lopulla voimakkaassa kehitys- ja muutos

ten veistosten kaltaisina vailla viitteitä vaatetukseen.

prosessissa. Kun kuvataiteen ja käsityön rajapinnat oli

Hautamuistomerkkien medaljongeista varhaisimmat

vat vielä osin selkiytymättömät, siirtymät käsityön ja

ovat 1860-luvun alkupuolelta kuten arkkitehti N. M.

taiteen välillä olivat tavallisia ja usein ammatillisesti

Weckströmin muotokuva (1864) hautausmaalla Hieta

välttämättömiä. Hautakuvanveisto ja muotokuvat oli

niemessä. Myös Turun hautausmaalla on Sjöstrandin

vat niitä aloja, joilla eriytyminen kiihtyi kohti vuosisa

muovailemia medaljonkeja 1860-1880-luvulta.
Walter Runebergin tuotantoon kuuluu niin ikään

dan loppua.
Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun ku

lukuisia hautamuistomerkkien muotokuvamedaljonke

vanveiston ensimmäinen opettaja, ruotsalainen C. E.

ja Helsingin ja Turun lisäksi eri puolilla Suomea. Var

Sjöstrand oli uranuurtaja hautamuistomerkkien teki

hainen esimerkki on Robert Wilhelm Ekmanin klas

jänä. Hänet oli akateemisen koulutuksen saaneiden

sinen profiilikuva (1867), joka koristaa Runebergin

veistäjien puutteessa kutsuttu 1850-luvulla Suomeen

vuonna 1873 kuolleen opettajan muistomerkkiä Turun

tekemään H. G. Porthanin muistomerkki. T äällä vai

hautausmaalla. Hautakuvanveisto tarjosi myös esimer

kuttamiensa vuosien aikana Sjöstrand ehti tehdä myös

kiksi Robert Stigellille mahdollisuuden tilaustöihin ja

laajan muotokuvatuotannon. Rintakuvien ja medaljon

huomattavan lisän muutoin niukkaan toimeentuloon.

kien muotokieli perustuu vahvasti taiteilijan Kööpen

Taiteilijan tuotantoon kuuluu 1870-luvun lopulta läh

haminassa saamaan uusklassismin ihanteiden mukai

tien lukuisia muotokuvareliefejä, joista suurin osa on

seen akateemiseen koulutukseen. Porthanin patsaan

Hietaniemen hautausmaalla. Ikäpolvensa veistäjien

jalustan 1850-luvulla valmistuneet F. M. Franzenin ja

tapaan Stigell suosi 1900-luvun alkuvuosina suorakul

J. J. Tengströmin profiilikuvat piirtyvät medaljongin

maista plakettia medaljonkien sijaan. Taiteilijan muo

tyhjää taustaa vasten terävästi ja selkeästi klassis-

tokuvatuotannon parhaimmistoon kuuluvat Gunnar
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VILLE VALLGREN TEKI

1 92 0

PARIISISSA MUOTOKUVAMEDALJONGIN
PROFESSORI ERNST EDVARD
SUNDVIKIN HAUTAMUISTOMERKKIIN
HAUTAUSMAALLE HIETANIEMEEN.

>
EMIL WIKSTRÖMIN VUONNA

1 897

VALMISTUNUT ANTTI

AHLSTRÖMIN HAUTAMUISTOME RKIN
MUOTOKUVAMEDALJONKI ON N o o RMARKUN
HAUTAUSMAALLA.

MITALI VUODE LTA

192 7 .

Berndtsonin hautamuistomerkin plaketti (1901) ja Fred

Emil Wikströmin koulutie oli katkennut kansakou

rik Edvard Ekbergin ovaali medaljonkikuva (1902). Hau

luun, mutta hän pääsi turkulaisten talous- ja sivistys

tamuistomerkeillä oli sittemmin suuri merkitys monen elämän vaikuttajien avulla aloittamaan syksyllä 1881
muun kuvanveistäjän tuotannossa. Taitavina muotoku

opinnot Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulussa.

vareliefien tekijöinä profiloituivat muiden muassa Ville

Mesenaattiensa tuella hän jatkoi opintojaan Helsingis

Vallgren, Gerda Qvist ja Emil Wikström.

sä Veistokoulussa ja Suomen Taideyhdistyksen piirus
tuskoulussa. T äydentäessään koulutustaan Wienin tai
deteollisuuskoulussa Wikström sai kehotuksen siirtyä

Emil Wikströmin kansalaisgalleria

Emil Wikström (1864-1942) oli 1900-luvun kansallisen Keisarilliseen taideakatemiaan. Itävalta vaihtui Rans
realismin vahva edustaja, fennomaanipiirien luottotaitei

kaan Wikströmin matkustaessa syksyllä 1 885 Pariisiin

lija ja yksi ikäpolvensa menestyneimmistä suomalaisista hiomaan taitojaan Ecole des Arts Decoratifsissa. Vuosi
kuvanveistäjistä. Visavuoren ateljeessaan - yksityisaka

kymmenen lopulla nuori veistäjä sai Academie Julianis

temiassaan - Wikström koulutti seuraavaa kuvanveistä

sa ohjausta ranskalaiseen perinteeseen ja itsenäiseen

jäpolvea ja siirsi heille laajan ammatillisen ja teknisen työskentelyyn kuvanveistäjä Henri Chapultä, joka oli
tietämyksensä sekä taidenäkemyksensä, jossa kansalliset ansioitunut mitalitaiteen, rakennuskuvanveiston, hau
ihanteet yhdistyivät ammattimiehen käytännöllisyyteen. taveistotaiteen ja monumentaalitaiteen parissa.
Oppilaat vaikuttivat opettajansa tavoin myös hautaku-

Opettajansa tavoin Wikström menestyi erityisesti

vanveiston saralla. Wikström oppilaineen vaikutti ratkai- julkisen taiteen eri osa-alueilla rakennuskuvanveissevasti myös taidevalun kehitykseen Suomessa.

tosta kansallisiin muistomerkkeihin. Suurten kansal-
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•

VALTIONEUVOS J. A . J. PIPPINSKÖLDIN
HAUTAMUI STOMERKIN

1 895

VALMISTUNUT

MUOTOKUVAPLAKETTI HAUTAUSMAALLA
HIETANIEMESSÄ ON WIKSTRÖMIN
VARHAINEN TE O S .

listen muistomerkkien aika alkoi hänen osaltaan olla

namenttikehällä. Vaikka Wikströmin on täytynyt muo

ohi 1920-luvulla, mutta viimeiset vuosikymmenensä

vailla muotokuva valokuvan pohjalta, Ahlströmin kas

Wikström työskenteli erityisesti hautamuistomerkki

vot ovat ilmeikkäät.

en ja mitalitaiteen parissa. Suurta osaa Wikströmin eri

Samaa profiilikuvaa Wikström hyödynsi kolme

puolille Suomea tekemistä kymmenistä hautamuisto

kymmentä vuotta myöhemmin tehdessään Antti Ahl

merkeistä koristaa muotokuvamedaljonki tai -reliefi.

strömin mitalin (1927). Olikohan medaljonkia muovail

Wikström oli taitava muotokuvaaja, joka hallitsi korko

leen Wikströmin mieleen juolahtanut mahdollisuus

kuvatekniikan. Kumpikin taito oli välttämätön Suomen

toteuttaa mitali? Ehkäpä Chapun neuvot mielessään

ensimmäiselle merkittävälle mitalistille. Monilla me

Wikström muovaili medaljongin sen verran suurpiirtei

daljongeilla ja muotokuvilla onkin selvä yhteys taitei

sesti, että reliefi on kestänyt koon muutoksen. Pienentä

lijan mitalituotantoon.

misen ansiosta hiusten ja viiksien muotoilu on mitalis

Emil Wikström oli jo toteuttanut ensimmäiset jul

sa medaljonkia teräväpiirteisempää. Antti Ahlströmin

kiset toimeksiantonsa, kun hän sai kauppaneuvoksetar

profiili ilman medaljonkitaustaa löytyy myös Ahlströ

Eva Ahlströmiltä keväällä 1896 tilauksen tehtailija ja

mien Noormarkun kodin Isotalon puistoon pystytetystä

kauppaneuvos Antti Ahlströmin (k. 1896) hautamuis

Antti ja Eva (k. 1920) Ahlströmin muistokivestä.

tomerkin medaljongista Noormarkun hautausmaalle.

Suomessa ei vielä 1800-luvun lopulla ollut taitei

Koristetaiteeseen perehtyneen taiteilijan ehdotukses

lijoita palvelevia valimoita, vaan pronssiin valettavat

ta vuonna 1897 valmistunut medaljonki on ympäröity

veistokset lähetettiin useimmiten Keski-Euroopan tai

muinaispohjoismaiseen tapaan tyylitellyllä leveällä or-

devalimoihin. Gustaf Nyströmin suunnittelemassa ja
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WIKSTRÖMIN MUOVAILEMA KAARLO J A EMILIE
BERGBOMIN HAUTAMUISTOMERKIN RELIEFI PALJASTETTIIN
HAUTAUSMAALLA HIETANIEMESSÄ VUONNA 1907.

MITALIN KAKSOIMUOTOKUVA 1905.

vuonna 1 896 Hietaniemessä paljastetussa lastentautien

sällä 1904 pystyttämä agronomi ja valtiopäivämies Nils

professori ja valtioneuvos J. A. J. Pippinsköldin (k. 1 892)

Grotenfeltin muistomerkin muotokuva.

hautamuistomerkissä on Wikströmin ensimmäisiin lu

Suomen

keutuva, vuonna 1 895 valmistunut muotokuvaplaket

Kansallisteatterin

perustajien

Kaarlo

(k. 1 906) ja Emilie (k. 1 905) Bergbomin hautamuisto

6

ti, joka on mitä ilmeisimmin valettu ulkomailla. Ei ole

merkin reliefi paljastettiin Hietaniemessä vuonna 1907.

ihme, että 1 900-luvun vaihteessa Wikströmin mielen

Hautamuistomerkin aikaansaamista hoitanut toimi

kiinto suuntautui pronssivalutaitoon. Osan muovaile

kunta, joukossaan mm. valtioneuvos Eliel Aspelin

mistaan muotokuvamedaljongeista ja -plaketeista taitei

Haapkylä, oli pyytänyt keväällä 1 905 ehdotuksia Eemil

lija valoikin sittemmin omassa pajassaan Visavuoressa.

Haloselta ja Emil Wikströmiltä. Tämä esitti kolme näyt

Hän piti erityisen onnistuneena valoksena Suomen Tai

tävää luonnosta, joihin liittyi surevan Suomen hieman

deyhdistyksen ensimmäisen intendentin B. 0. Schauma

luonnollista kokoa suurempi hahmo mm. ojentamassa

nin muistomerkkiin tekemäänsä reliefiä, jossa muoto

laakerinoksaa Kaarlo ja Emilie Bergbomin medaljonki

kuva on sijoitettu suorakulmaiseen reliefiin upotettuun

muotokuville. Aspelin-Haapkylää miellyttäneessä ehdo

medaljonkiin. Suomen Taiteilijaseuran aloitteesta pysty

tuksessa sureva Suomi asetti laakeriseppeleitä vainaji

tetty ja arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelema muis

en hautakivelle.

tomerkki paljastettiin Hietaniemen hautausmaalla tou

Muistomerkkitoimikunta ei kuitenkaan innostu

kokuussa 1 905. Wikströmin valukokeilujen tulos saattaa

nut kummankaan taiteilijan ehdotuksista, vaan pää

olla myös Järvikylän kartanon meijerikoulun ja maata

tyi tilaamaan yksinkertaisen hautakiven luonnoksen

lousoppilaitoksen oppilaiden Joroisten kirkkomaalle ke-

arkkitehti Armas Lindgreniltä ja muotokuvareliefin
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WIKSTRÖM TEKI

1912

AGATHON JA TÄMÄN PUOLISO ALINE MEURMANIN
KAKSOISMUOTOKUVAN HAUTAMUISTOMERKKIIN
KANGASALAN KIRKKOMAALLE.
KUVA EMIL WIKSTRÖMIN MUSEOSÄÄTIÖ,
TARTTILA,

Wikströmiltä. Lindgren oli tyytymätön Wikströmin

näin yhteistä työtä teatterin hyväksi. Samantapaiseen

luonnokseen muotokuvien ruusuköynnöskehyksestä ja

asetelmaan Wikström päätyi 1912 tehdessään kunnal

piirsi itse mustagraniittisen hautakiven karkeaan pin

lisneuvos, valtiopäivämies Agathon (k. 1909) ja tämän

taan paremmin sopivan tyylitellyn köynnösaiheen. Me

puoliso Aline (k. 1899) Meurmanin kaksoismuotokuvan

daljongin sijaan Wikström päätyi yläreunastaan kaare

hautamuistomerkkiin Kangasalan kirkkomaalle. Wik

vaan plakettiin. Suorakulmaisia plaketteja oli pitkään

ström oli muovaillut jo 1900-luvun vaihteessa Agathon

käytetty kirkkojen seinillä hautamuistomerkkeinä.

Meurmanin rintakuvan, jota hän varmaankin käytti mal

Plaketit nousivat 1800-luvun loppupuolella suosituiksi

lina tehdessään muotokuvareliefiä.8 Hautamuistomerkin

erityisesti Ranskassa. Taulumaisina ne mahdollistivat

muotokuvareliefille tuli sittemmin käyttöä Wikströmin

vapaamman, impressionistishenkisen kuvaustavan ja

tehdessä Meurmanin 100-vuotismuistoksi 1926 lyötetyn

jopa miljöömuotokuvien kaltaiset reliefit, joissa malli

mitalin.

on kuvattu esimerkiksi työnsä parissa.

Bergbomien muotokuvaplaketti on rajattu mitalia

7

Bergbomien hautakiven reliefiä tehdessään Wik

tiukemmin niin, että reliefiin on mahdutettu oikeastaan

ström hyödynsi vuonna 1905 lyötettyä mitalia varten

vain sisarusten kasvot. Matala reliefi piirtyy huomat

muovailemaansa

Renessanssin

tavasti utuisemmin kuin mitalissa. Kaarlo Bergbomin

kaksoismuotokuvissa, jotka yleensä esittävät aviopa

parta ei juuri näy, ja Emilien profiili näyttää piirtyvän

ria, puolisot katsovat joko toisiaan tai toisinaan sa

hieman toisin kuin mitalissa ja ikään kuin sulautuu

maan suuntaan, ikään kuin yhteiseen tavoitteeseen.

taustaan. Impressionistisvaikutteinen matala reliefi ja

Bergbomien muotokuvassa katseiden suunta korostaa

utuiset ääriviivat ovat muuttaneet taustan muotokuvas-

kaksoismuotokuvaa.
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WIKSTRÖMIN 1 920-LUVULLA TEKEMÄT
MARMORISET PLAKETIT
MATTI HELENIUS-SEPPÄLÄN
JA ALLI TRYGG - HELENIUKSEN
HAUTAMUISTOMERKISSÄ HIETANIEMEN
HAUTAUSMAALLA,

ta erottamattomaksi osaksi teosta. Bergbomien muoto
kuvassa kyse ei kuitenkaan liene pelkästään impres
sionismin vaikutuksesta. Vaikka reliefin kovera tausta
on taitavasti syvennetty katseiden suuntaan, se ei ole
suojannut teosta sään vaikutuksilta. Valos on todennä
köisesti myös jossain määrin heikkolaatuinen, ja sen
huokoinen pinta ajan myötä kulunut. Syy voi osin olla
valutekniikassa, sillä Wikström toteutti Bergbomien
muotokuvaplaketin hiekkavaluna. Vahavalu, johon Wik
ström oli vuosisadan vaihteessa erityisesti perehtynyt,
olisi luultavasti myös toistanut muovailun tarkemmin
kuin hiekkavalu.
Bergbomien kaksoismuotokuvan lisäksi Wikström
teki toisenkin sisarusmuotokuvaparin. Suomalaisen
puolueen kansanedustaja, Suomen Naisyhdistyksen
puheenjohtaja ja kirjailija Alexandra Gripenbergin (k.
1913)

ja hänen veljensä, arkkitehti, senaattori ja Hel

singin Suomalaisen Säästöpankin johtaja Sebastian
Gripenbergin (k.

1925)

medaljonkikuvat ovat tosin eri
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WIKSTRÖMIN

1914

TEKEMÄ

KANSANEDUSTAJA JA KIRJAILIJA
ALEXANDRA GRIPENBERGIN
HAUTAMUISTOMERKIN ELOISA KASVOKUVA
ON HIETANIEMEN HAUTAUSMAALLA.
SIELLÄ ON MYÖS SENAATTORI SEBASTIAN
GRIPENBERGIN MUOTOKUVAMEDALJONKI
VUODELTA

192 8 .

ajalta, eikä niitä ole yhdistetty. Naisista tehdyt harvat

bergin litteä, pinnaltaan huokoinen ja syöpynyt muo

hautamuistomerkkien muotokuvat liittyvät yleensä

tokuvamedaljonki vuodelta 1928 on ilmeisesti hiekka

parina puolison kuvaan kuten Wikströmin 1920-lu

valuna tehty. Muotokuvana se on myös ilmeettömämpi

vulla tekemät Matti Helenius-Seppälän ja Alli Trygg

kuin Alexandra Gripenbergin päättäväisen eloisa kas

Heleniuksen marmoriset plaketit heidän hautamuisto

vokuva.

merkissään Hietaniemessä. Aktiivisen ja merkittävän

Samantyyppinen suurpiirteisen vahva ja elävä

yhteiskunnallisen toimintansa ansiosta Alexandra Gri

muoto on myös professori Konrad Hällstenin (k. 1913)

penbergiä kunnioitettiin kuitenkin omalla erillisellä

vuonna 191 6 valmistuneessa muotokuvamedaljongis

medaljongilla.

sa. Se on täysprofiilikuvissa mieluiten pitäytyneen

Suomen naisasialiikkeen uranuurtajan Alexandra

Wikströmin tuotannossa poikkeuksellisesti ¾-profiili.

Gripenbergin medaljongin tilasi senaattori Sebastian

Suoraan edestä kuvattu "en face" -muotokuva tai puo

Gripenberg pian sisarensa kuoleman jälkeen. Hau

liprofiili on taiteilijalle haasteellinen esittää reliefinä

tamuistomerkkiä oli aikaansaamassa myös Suomen

esimerkiksi nenän muotoilun vuoksi.

Naisyhdistys. Wikström, joka oli fennomaanipiirei
hin kuuluneiden Gripenbergien hyvä tuttava, lahjoitti

Kahden vuosisadan rajapinnalla

oman työpanoksensa hautamuistomerkin totetuttami

Wikströmin tekemissä muotokuvissa taiteilijan ilmai

seksi.9 Vuonna 1 914 valmistunut medaljonki saattaa

su asettuu kahden vuosisadan rajapinnalle. Henri Cha

olla Wikströmin itsensä valama. Kovera medaljonki on

pun koulutuksen kautta Wikström oli saanut tuntuman

säilynyt hyväkuntoisena, sen sijaan senaattori Gripen-

yhtäältä ranskalaisen klassismin traditioon ja sen kui-
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WIKSTRÖM MUOVAILI 1916
PROFESSORI KONRAD HÄLLSTENIN
MUISTOMERKIN VAHVAPIIRTEISEN
MUOTOKUVAMEDALJONGIN
HIETANIEMEEN.

VALTIONEUVOS ELIEL ASPELIN- HAAPKYLÄN
HIETANIEMEEN PYSTYTETYSSÄ MUISTOME RKISSÄ
ON WIKSTRÖMIN 1920 MUOVAILEMA
MUOTOKUVAPLAKETTI.

vakkuuteen jumittunutta ilmaisua vapauttaneeseen
realismiin. Wikström oli oppinut myös ranskalaisen
1800-luvun tavan yhdistää muistomerkeissä allego
rinen hahmo ja muotokuva. Vilppulan hautausmaalle
vuonna 1907 pystytetyssä marmoriin hakatussa muis
tomerkissä kyyristynyt sureva nainen itkee insinööri
Vladimir Jurveliuksen (k. 1905) medaljonkimuotokuvan
äärellä. Myös Eliel Aspelin-Haapkylän (k. 1 9 1 7) vuonna
1921 Hietaniemeen pystytetyn muistomerkin profiili
kuvalla (1920) varustetulla jalustalla istuu ruusuköyn
nöstä pitelevä nuorukainen. Wikströmin myöhemmissä
muistomerkeissä allegorisen hahmon ja muistettavan
välinen yhteys ei painotu näin konkreettisesti.
Wikström, joka oli sisäistänyt 1800-luvun akatee
misen realismin opit, pyrki 1920-luvulla uuden vuo
sisadan riisuttuun klassistiseen ilmaisuun. Ylelliset
hautamuistomerkit surijoineen eivät myöskään enää
kuuluneet ajan henkeen. Niitä pidettiin sopimattomi
na varallisuuden ja sosiaalisen aseman korostajina.
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WIKSTRÖM KOROSTI VOIMAKASTA MUOTOA
RUNOILIJA PAAVO CAJANDERIN JA SÄVELTÄJÄ
P. J. HANNIKAISEN HIETANIEMEEN
PYSTYTETTYJEN HAUTAMUISTOMERKKIEN
GRANIITTISISSA PROFIILIKUVISSA.
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KUVANVEISTÄJÄ JOHANNES TAKASEN
HAUTAMUISTOMERKKI JA WIKSTRÖMIN 1927
MUOVAILEMA MEDALJONKI ON ROOMAN
PROTESTANTTISELLA HAUTAUSMAALLA.

Wikström teki viimeisiin vuosiinsa asti kymmeniä yk

ja antoi asentaa sen Takasen hautakiveen Rooman pro

sityisiä hautamuistomerkkejä, joiden muotokuvareliefit

testanttisella hautausmaalla. Vuonna 1890 pystytettyä

sopivat hyvin ajan pidättyvään klassismiin. Vuosisadan

hautakiveä oli alkuaan koristanut tanskalaisen kuvan

vaihteen ja alun impressionistisvaikutteisesta pehmeäs

veistäjä Jörgen Larsenin muovailema soikionmuotoi

ti muovaillusta matalasta reliefistä selkeästi poikkeava

nen medaljonki, jonka "en face" -muotokuva pohjautui

jämerä renessanssihenkinen muotoilu tuli 1920-luvulla

valokuvaan. Alkuperäinen medaljonki oli varastettu en

jälleen ajankohtaiseksi. Erityisen selvästi uudenlainen

simmäisen maailmansodan vuosina. Wikströmin muo

tiukempi ja voimaa korostava muoto näkyy graniittiin

vailemassa Takasen profiilikuvassa ei ole tilaa tyhjälle

veistetyissä profiilikuvissa kuten Paavo Cajanderin

taustalle, ja soikion reuna rajaa paljaan kaulan. Klas

(k. 1913) 1920-luvun alkupuolen hautamuistomerkissä10

sinen profiilikuva on dekoratiivinen, mutta hiusten ja

sekä vuonna 1931 valmistuneessa P. J. Hannikaisen hau

parran korostetuin kiharoin varsin akateeminen.
Realismin suosimat viitteet vaatetukseen sai

tamuistomerkissä (k. 1924).
Johannes Takasen hautamedaljonki (1927) on Wik

vat 1920- ja 1930-luvun medaljonkikuvissa toisinaan

strömin kunnianosoitus edeltäjälleen sekä Eliel Aspe

väistyä klassisten sommitteluratkaisujen kuten juu

lin-Haapkylälle, joka oli tukenut kumpaakin taiteilijaa.

ri paljaan, harkitusti kaartuvan kaulan ja hartialinjan

Suomen Taideakatemia valatti muotokuvamedaljongin

katkaisun tieltä. Säveltäjä ja kapellimestari Robert Ka-
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WIKSTRÖM TEKI YSTÄVÄNSÄ ROBERT KAJANUKSEN

MITALI VUODELTA 1926.

HIETANIEMEEN PYSTYTETYN HAUTAMUISTOME RKIN
MEDALJONKIMUOTOKUVAN VUONNA 1938.

januksen (k. 1933) 70-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna

sama kuin vuonna 1927 valmistuneessa mitalissa, mut

1926 valmistuneessa mitalissa hartialinjan rajaus on

ta rajattu tiukasti pään ympäri ilman mitalin tekstiä,

hienostuneesti toteutettu. Sen sijaan Kajanuksen hau

signeerausta ja taustana olevaa merta. Koveruudesta

tamuistomerkin medaljonkimuotokuvassa katkaisu on

huolimatta medaljongin pinta on melko hapettunut ja

huomattavasti raskaampi. Hietaniemeen pystytetyn,

kulunut. Vain yksi Wikströmin muotokuvamedaljonki

arkkitehti Nils Wasastjernan piirtämän ja Hyvinkään

on identtinen mitalin kanssa. Syy siihen on yksinker

mustasta graniitista valmistetun hautamuistomer

tainen, kustannusosakeyhtiö Otavan toimitusjohtajan

kin oli tilannut säveltäjän leski Ella Kajanus. Syksyllä

ja suomalaisen kustannustoiminnan keskeisen vaikut

1938 valmistuneen medaljongin valoi Arttu Halonen

tajan Alvar Renqvistin (k. 1948), hautamuistomerkin

Lapinlahdella.

suurmitali on mitä ilmeisimmin valettu Wikströmin

11

Wikström ei näytä halunneen käyttää

kuoleman jälkeen.

mitalia peilikuvaksi käännetyn hautamuistomerkin
medaljongin lähtökohtana. Robert Kajanuksen kasvot

Wikströmin ikäpolven arvostettu brittiläinen mi

ilmentävät tahdonvoimaa, mutta mitalin uljaan ja te

talitaiteilija Theodore Spicer-Simson (1871-1959) se

räväpiirteisen profiilikuvan sijaan medaljongissa on

losti vuonna 1917 New Yorkin Numismaattiselle yh

hitaanraskas vanha mies.

distykselle pitämässään esitelmässä, miten mitalissa

Samantyyppinen tiukka rajaus on senaattori ja

saadaan sommittelun keinoin painotettua mallin luon

valtioneuvos J.R. Danielson-Kalmarin (k. 1933) hauta

netta. Luonteenpiirteitä voi korostaa muotokuvan raja

muistomerkin vuonna 1935 valmistuneessa muoto

us, miten pää täyttää mitalin tai medaljongin pinnan,

kuvamedaljongissa Hietaniemessä.

kuinka lähellä tai kaukana se on ulkokehästä. Taustan

Muotokuva on
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MITALI VUODELTA 1 9 27.

TEHDES SÄÄN VUONNA 1 935 MEDALJONKIA VALTIONEUVOS J. R . DANIELSON
KALMARIN HIETANIEMEN HAUTAMUISTOMERKKIÄ VARTEN WIKSTRÖM
HYÖDYNSI VUONNA 1 9 27 VALMISTUNEEN MITALIN MUOTOKUVAA.

ja aiheen yhteensulautuminen välittää rauhallisuutta

teki monia muotokuvia valokuvien pohjalta, eikä hän

ja mietteliästä lempeyttä. Vastaavasti massa luo vai

aina kokenut varmaa tulonlähdettä innostavaksi työk

kutelman voimasta. Runoilijan muotokuvaan ei Spicer

si. Taiteilijalle oli kuitenkin käytännöllistä voida hyö

Simsonin mukaan kuulu vahva reliefi, eikä kenraalille

dyntää kerran tehtyä työtä mitalina ja medaljonkina.

sovi herkkä tai hauras muotokieli.

Hautamuistomerkkien veistoskoristelun taiteili

12

Spicer-Simsonin luonnehdinnat tuntuvat kliseil

javalinnassa vaikuttivat paitsi tilaajien henkilökoh

tä, mutta itse asiassa kokenut mitalitaiteilija kuvaa

taiset mieltymykset, myös paikallispatriotismi sekä

taiteenlajinsa vahvojen perinteiden ja vuosisataisten

kulttuuri- ja kielipoliittiset näkemykset. Wikström sai

sopivuussääntöjen hiomia konventioita ja pitkälle koo

vuosien kuluessa tilauksia etenkin fennomaanipiireil

dattua kuva- ja ilmaisukieltä. Wikström oli sisäistänyt

tä, jotka olivat omineet hänet luottotaiteilijakseen. Tai

alan konventiot, ja hän oli taidokas kuvaamaan voimak

teilijamuistomerkkien tekijät valittiin vakiintuneiden

kaita luonteita. Täysprofiilikuvaa suosinut Wikström

periaatteiden mukaan: oppilaan oli soveliasta muistaa

päätyi ehkä liiallista klassismia välttääkseen usein niin

opettajaansa ja seuraajan edeltäjäänsä. Taiteilijamuo

tiukkaan taustaan, että kasvot juuri ja juuri mahtuvat

tokuvat olivat usein luonteeltaan epämuodollisem

medaljongin kuva-alalle. Taidemitalien ja medaljonkien

pia. Tekijän ja muistettavan välillä on myös vallinnut

muodonantiin ja ilmaisuun 1900-luvulla vaikuttaneet

eräänlainen samanarvoisuuden periaate: muistomer

ekspressionismi ja art deco eivät erityisesti näy Wik

kin tekijä on ollut yhtä arvostettu kuin muistettava.

strömin muotokuvissa. Löydettyään ilmaisunsa taitei

Niinpä Wikströmin menestyneimmän oppilaan Eemil

lija ei pyrkinyt sitä erityisesti uudistamaan. Wikström

Halosen 1901 tekemä muotokuvareliefi koristaa vuon-
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OTAVAN TOIMITUSJOHTAJA ALVAR RENQVISTIN
HAUTAMUISTOMERKIN SUURMITALI
HIETANIEMESSÄ ON POSTUUMI TEOS JA
IDENTTINEN WIKSTRÖMIN MUOVAILEMAN,
VUONNA 1937 LYÖDYN MITALIN KANSSA,

na 1942 kuolleen mestarin hautamuistomerkkiä Hie

rin suurmiehet. Myöhempi suomalainen esimerkki on

taniemessä.

valtionpäämiesten vaihtuessa täydentyvä president

Mitaleihin ja medaljonkeihin liittyvä sarjallisuus

timitalien sarja. Näitä laajempaa politiikan, tieteen,

on tuottanut erilaisia muotokuvagallerioita. Yksi täl

taiteen ja talouden eri alojen vaikuttajien suomalaista

lainen aikansa galleria on Ateneum-rakennuksen fa

kansalaisgalleriaa rakentavat Emil Wikströmin ja hä

sadissa, jossa C. E. Sjöstrandin Rafaelin, Feidiaan ja

nen aikalaistensa hautausmaiden muistomerkkeihin

Bramanten rintakuviin yhdistyvät Ville Vallgrenin

toteuttamat muotokuvat ja medaljongit.

profiilikuvina kuvaamat kuvataiteen ja arkkitehtuu-
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B . 0. S C HAUMANIN MUIS TOMERKKI HIETANIEME S S Ä VUODELTA 1 90 5 .
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Artikkeli perustuu osin julkaisuuni Lindgren, Liisa. Memoria.
hautakuvanveisto ja muistojen kulttuuri. SKS Helsinki. 2009. Emil
Wikströmistä erityisesti s. 123-153.
Ks. esim. Olausson, Magnus. Karaktärer och karikatyrer. Serge!.
Nationalmuseum Stockholm. 1990. 271- 286.
Lucie Girardin-Cestone. Auserlesenes Rund: Die Kunst im Medaillon.
Kunst auf der Rand. Die Schweizer Medaille im 20. und 21 , Jahrhundert.
Mfmzkabinett der Stadt Winterthur. Red. Sophie Delbarre-Bärtschi und al.
2007. 91-104.
Michel Pastoureau. La naissance de Ja medaille : des images historio
graphiques å Ja theorie de l'image. Revue numismatique. 6e serie - Tome
30, 1988, 227- 247.
Reims, J. G. The Portrait Medallions af David d'Angers. An Illustrated
Catalogue of David's Contemporary and Retrospective Portraits in Bronze.
Preface by Isabelle Leroy-Jay Lemaistre, Polymath Press, New York
MCMXCIX. 1999.
Valtioneuvos, professori ja yliopiston vararehtori Pippingsköldin
hautamuistomerkin rahoittivat Helsingin yliopisto, senaatti ja Helsingin
kaupunki. Muotokuvareliefi oli esillä Suomen Taideyhdistyksen
näyttelyssä 1895. Muistomerkistä ja reliefistä esim. Från Allmänheten,
Hufvudstadsbladet 13. 1 1 . 1895. J. Pippingskölds grafmonument,
Aftonposten 13. 10. 1896.
Wikströmin Kalevankankaan hautausmaalle 1930-luvulla tekemä piispa
Jaakko Gummeruksen (k. 1933) muotokuvaplaketti on tosin pikemminkin
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virallisen muotokuvan kaltainen puolivartalokuva tyhjää taustaa vasten.

Agathon Meurmanin rintakuvan kipsi on säilynyt Visavuoressa. Meurman

oli ilmeisesti itse tilannut rintakuvansa, sillä hän lähetti Wikströmille
veistoksen palkkiona tai valukustannusten korvauksena 1200 markkaa
Pariisiin vuonna 1900. Emil Wikströmin arkisto ijatkossa EWA), Visavuoren
museosäätiö.

Seb. Gripenberg tiedusteli 18.1. 1914 Emil Wikströmiltä sisarensa
medaljongista. Gripenbergkiitti 4. 1 1 .1914 Wikströmiä kuvastaja tiedusteli
maksujärjestelyistä. Ilmi Hallsten kiitti 26.9.1915 Wikströmiä Suomen
Naisyhdistyksen puolesta taiteilijan lahjoittamasta korkokuvasta. EWA.
Sebastian Gripenbergin medaljongin kipsi on Visavuoressa.
Hämäläis-Osakunta lähetti 6.6.1923 Wikströmille työsopimuksen

Cajanderin muistomerkistä. EWA.

Arttu Halonen ilmoitti Wikströmille voivansa valaa Kajanuksen
korkokuvan 30.7.1938 (1938). Halonen kirjoitti Wikströmille 8.8., 18.8.
ja 15.8.1 938 valamisesta, valmistuneesta valoksesta ja onnistuneesta
patinasta. EWA.
Spicer-Simson, T. Portrait reliefs, medals and coins in their relation to life
and art. American Joumal of Numismatics 1917, Volume LI. New York
1918. 175--183.

TAPIO

SUOMINEN

Pohjan neito ja ajaton a herrus

Näsinkallion suihkulähde (1913) o n ensimmäinen Tam

Samana päivänä, kun suihkulähde paljastettiin ke

pereen kaupungille lahjoitettu julkinen taideteos. Se

sällä 1913, Emil Wikströmin selvitteli hankkeen tausto

koostuu kolmesta Emil Wikströmin pronssiveistokses

ja Tampereen Sanomissa: "Ajattelin heti, että siihen oli

ta, joille on rakennettu suuri etelään viettävä graniit

jotain saatawa, mutta mitä. Pian huomasin, että siinä

tijalusta. Sen altaiden vesi laskeutuu 35 metrin mat

oli erinomainen paikka siuhkukaiwolle, jossa oli useita

kalla kolmessa tasossa alas Hämeenpuiston, silloisen

putouksia, ja jonka yläpuolella tummansinistä taiwasta

Esplanadin suuntaan. Wikströmin ajatusten pohjalta

wasten asetettaisiin Pohjan neito taiwaankaarelle istu

graniittirakennelman suunnitteli arkkitehti Birger Fe

maan kultakangastaan kutomaan - - onhan Tampere

derley, joka on Tampereella tunnettu monista jugend

teollisuuskaupunki ja sen muistomerkkiin siis eritoten

rakennuksistaan. Kaupunki maksoi perustamistyöt ja

sopiwat tällaiset ryhmät, joista toinen kuwaa tehdaste

altaat, mutta varat veistoksiin lahjoitti kauppias Niko

ollisuutta, toinen kotiteollisuutta." 1

lai Tirkkonen tavaratalonsa 40-vuotisjuhlien kunniaksi

Ylinnä istuu Pohjan neito taivaankaarella, sateen

1909. Wikströmin apulaisena toimi hänen oppilaansa,

kaarella tai "ilman vempeleellä" sommiteltuna kolmen

tamperelainen kuvanveistäjä Richard Rautalin. Prons

pylvään kannattaman pilvimuodostelman keskelle.

siveistokset valettiin Brysselissä ja graniittityöt tehtiin

Suihkulähteen valmistumisvaiheessa Näsinkalliolle is

V. Heinäsen kiviveistämössä Hämeenlinnassa.

tutetut puut eivät vielä olleet ehtineet kovin korkeiksi.
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Nyt puusto on kasvanut niin, että Pohjan neitoa voi kat

viikon kuluttua joku korjasi ne parempaan talteen. Veis

soa Wikströmin mainitsemaa tummansinistä taivasta

tos on joutunut todistamaan myös vakavampaa väki

vasten vain yhdestä kulmasta. Neidolla on kädessään

valtaa. Kun vuonna 1918 Näsinkalliolla käytiin ankaria

kehruulauta sekä kultalanka, joka oli aikojen saatos

taisteluja Hämeen museon hallinnasta, myös veistokset

sa kadonnut ja pitkään poissa, mutta joka palautettiin

saivat osumia, jotka ovat edelleen nähtävissä.
Realistisesti kuvatut henkilöhahmot ovat siis alle

paikoilleen 2006. Pari vuotta myöhemmin myös koko

gorioita. Kun poika näyttää isälleen vesivoiman toimi

naisuuden valaistus uusittiin.
Rakennelman lounaiskulmaa miehittävät isä ja

vuuden, ollaan todistamassa tehdasteollisuuden syn

poika. Emil Wikströmin sanoin "poika näyttää isälleen,

tyä. Tyttären ja äidin toiminta kuvaa käsityötä, miksei

kuinka ratas pyörii pelkän veden voimalla ja isä, joka

kutomateollisuutta laajemminkin. Ja koska Wikström

koko ikänsä on saanut ratasta käsin vääntää, laskee

puhuu "muistomerkistä", voidaan ajatella, että aiheet

hämmästyneenä kampinsa kädestään". Toinen veistos

tekevät kunniaa nimenomaan Tampereen kasvun mah

ryhmä kuvaa äitiä, joka neuloo ryijyä sekä tytärtä, joka

dollistaneelle työlle. Kaupunkiin viittaa myös suihku

kutoo sukkaa. Äidin hameenhelmoissa pieni kissa leik

lähteen Tammerkoskea peilaava muoto kuohuineen, oli

kii lankakerällä. Tyttären kudinpuikot palautettiin sa

han kannaksen halkova virta koko kaupungin synnyn ja

massa yhteydessä kultalangan kanssa, mutta jo kahden

teollistumisen kannalta ratkaisevan tärkeä.
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Wikströmillä oli veistoksia tehdessään mielessä kyt-

Wikström ikään kuin venyttää tätä näkemisen hetkeä

kökset Tampereeseen. Veistokset kurottavat kuitenkin

kuvaamalla isän ja äidin pikemminkin lasten isovan

paikallisviitteitä laajemmalle. Pohjan neito edustaa

hemmiksi kuin vanhemmiksi.

jo sinänsä myyttistä menneisyyttä. Aihe on Kalevalan

Hyvän taiteen tapaan veistokset innoittavat myös

kahdeksannesta runosta, jossa kerrotaan Väinämöisen

toisenlaisiin tulkintoihin. Tampereen naisveistoksista

yrityksistä saada Pohjan neito omakseen erilaisin työ-

tehdyllä mobiili- ja verkkosivustolla Rosa Meriläinen

suorituksin. Väinämöinen ei onnistu pyrkimyksissään,

lähestyy kokonaisuutta enemmän tämän päivän näkö

ja neito jää tavoittamattomaksi. Ilman impi jatkaa va-

kulmasta: "Tärkeää on, että naisten kotonakin tekemä

kaata työskentelyään myös Tampereen yllä riippumat-

työ mielletään arvokkaaksi, ei pelkäksi puuhaksi tai

tomana siitä teknisestä kehityksestä, jolla tavallisten

askareeksi, josta ei tarvitse maksaa palkkaa. Ylinnä is

kuolevaisten työn tuottavuutta yritetään lisätä. Nei-

tuvaa kultalankaa kehräävää Pohjan neitoa voi ajatella

to avaa arkiseen aherrukseen ajattoman näkökulman.

myös naisjohtajuuden ja taloudellisen vallan kuvaksi."3

1
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LÄHTEET

Tampereen Sanomat 5.7.2013
Lähteenä tässä Virtauksia, s. 188. Tampereen kaupungin taidekokoelmat.
Toim. Tapio Suominen. Tampereen taidemuseon julkaisuja 127, Tampere
2007.
https://citynomadi.com/route/e65752aeefd70a4baf355728000f4elf/fi/
Tampereen%20likat

Taiteilijat ovat tehneet ammattitovereistaan muotoku-

oma aloite on aivan yhtä todennäköinen vaihtoehto ai

via renessanssiajoista lähtien. Ne saattavat olla hetken

nakin niin kauan, kunnes asiasta saadaan varmaa tie

tuotosta, sormiharjoitelmia tai pitkällisen hauduttelun

taa. Qvist oli kiinnostunut taiteilijakollegoiden kuvaa

ja lukuisten luonnosten tulosta. Ne ovat tunnettuja myös

misesta uransa alusta lähtien. Wikströmin lisäksi hän

mitalitaiteessa, usein valettuina mitaleina tai plaket-

muovaili mitalin myös Walter Runebergista. Toisin kun

teina toteutettuina. Gerda Qvist (1883-1957) on Suomen

Wikströmin mitalista, siitä tunnetaan ainakin kaksi eri

mitalitaiteen historian tuotteliaimpia taiteilijoita, ja hän

versioita, joista ensimmäinen on todennäköistesti vuo

keskittyi pitkän uransa aikana erityisesti valettuihin

delta 1918 ja toinen vuodelta 1920.2

muotokuvamitaleihin. Hän teki niitä yksityistilauksesta,
mutta usein myös omasta aloitteestaan. Näin hän halusi

Tiedossa ei myöskään ole, kuinka monta kappaletta mi

kunnioittaa arvostamiaan ihmisiä, julkisuuden henkilöi-

talia on valettu. Muutaman viime vuosikymmenen ku

tä tai omaisiaan, usein myös kollegoita.

luessa niitä ei ole kovin usein huutokaupoissa nähty.
Kansallismuseon rahakammion kokoelmissa mitaleita

Qvistin varhaistuotantoon kuuluu Emil Wikströmistä

on kaksi, joista kumpikin on ollut tunnetussa kokoel

muovailtu mitali. Se on ajoitettu vuoteen 1920 siinä ole

massa (Antellin ja Sidorowin kokoelmat) 1920-luvulta

van inskription (Mnccxx APR. xv) perusteella, signeerauk

lähtien. Boströmin mukaan mitali on valettu Berliinissä

sen yhteyteen ei ole merkitty vuosilukua. Sen on oletettu

Gladenbeckin valimossa. 3 Qvist ei tunnetusti luottanut

viittaavan Wikströmin syntymäpäivään, joka on kuiten

kotimaiseen valutaitoon, vaan valatti mitalinsa lähes

kin huhtikuun 13. , ei 15. päivä. Wikström täytti tuolloin

poikkeuksetta ulkomailla. Ensimmäisen maailmanso

56 vuotta, joten mistään pyöreistä vuosistakaan ei ole

dan jälkeinen myllerrys ei varmaankaan helpottanut

ollut kyse. Mitalin on arveltu olevan yksityistilaukses

tilannetta, joten on varsin todennäköistä, että mitalia

ta tehty mutta siitäkään ei liene todisteita. ' Taiteilijan

ei valettu valmiiksi vielä keväällä 1918.

2
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Ks. Aintila, Marja, Gerda Qvistin mitalitaide. Pro gradu -työ, Helsingin
yliopisto 1963,
Talvio, Tuukka, Gerda Ovistin mitali Walter Runebergista 1918. Numis
maattinen aikakauslehti Syyskuu 3/1996, 82-83.
Boström, H. J., Suomen muistorahat I. Helsinki 1932, 1 52.

H ANNA T A L A S M Ä K I

Mitalitaiteen vuosikilpailu 2 0 1 3

Suomen Mitalitaiteen Kilta on järjestänyt vuosittain

hallituksen edustajana kuvanveistäjä Sakari Kannosto,

pidettyjä taidemitalikilpailuja vuodesta 1965 lähtien.

Paavo Lipponen sekä Suomen kuvanveistäjäliiton edus

Kilpailujen tuloksena Kilta on tuottanut vuosimitalin.

tajina Inka Nieminen ja Riikka Puranen.

Vuosimitali on Killan jäsenten erikseen lunastettavis

Kilpailuun otti osaa 31 kilpailuehdotusta. Kilpailu

sa vuotuiseen jäsenhintaan. Aiemmin vuosimitali kuu

ehdotusten kärki oli kapea, mutta laadukas. Ehdotukset

lui jäsenetuuksiin, mutta on nyt kahden vuosimitalin

jaettiin näkemysten selvittelyjen jälkeen A-, B- ja C-luok

verran ollut erikseen jäsenten ostettavissa. Vuosimi

kaan. Palkintolautakunta valitsi A-luokan joukosta kil

talikilpailun palkintolautakunta on valinnut kilpailun

pailuehdotukset, joista kilpailun kärkisijat jaettiin.

voittajamitalit ehdokkaiden joukosta ja Killan hallitus

Kilpailun voittajaksi (2500€) valittiin lähes yksi

on valinnut näistä vuosimitaliksi toteutettavan mitalin.

mielisesti Pekka Rytkösen kilpailuehdotus Aikajana.

Koska vuosimitali ei enää kuulu jäsenmaksuun, voi sen

Toinen palkinto (2000€) päätettiin antaa Juha Wellin

valintaa painottaa enemmälti taiteellisiin seikkoihin

gin kilpailuehdotukselle Sammakkoprinssi. Kolmannen

eikä hallitsevasti kohtuullisiin tuotantokustannuksiin.

palkinnon (1500€) lunasti Petri Neuvosen kilpailuehdo

Mitalitaiteen vuosikilpailu 2013 oli järjestykses

tus Meteoriitti. Varsinaisten palkintojen lisäksi myön

sään 48:s. Kilpailu ratkaistiin maaliskuussa Helsingis

nettiin lunastus (500€), joka myönnettiin Tero Lounaan

sä palkintolautakunnan voimin, jonka puheenjohtajana

Pyörre - kilpailuehdotukselle.

toimi kuvanveistäjä Erkki Kannosto. Erkki Kannos

Vuosimitaliksi 2013 valittiin kilpailun voittajaeh

ta valittiin alun perin palkintolautakuntaan valitun

dotus, Pekka Rytkösen Aikajana. Vuosimitalia valettiin

Tampereen taidemuseon johtajan Taina Myllyharjun

jäsenten tilattavaksi sekä Killan hallitukselle, kannat

sijaiseksi. Palkintolautakunnan jäseniä olivat Killan

tajajäsenille ja kunniajäsenille.

A-LU OKKA

Pekka Rytkönen
Ai kajana
I palkinto (2500 €)

"Tutkin poikani Antin kivikokoelmaa, jonka hän on ke

jäänne on yleisestikin huikean kiehtova - paljastaahan

rännyt yli kymmenen vuotta sitten. Huomioni kiinnittyi

se jotain konkreettista faunasta miljoonia vuosia ennen

aitoon trilobiitti fossiiliin. Olin hankkinut sen hänel

ihmisen ilmaantumista maapallolle.

le k:ivimessuilta. Otin fossiilin vitriinistä parin viikon

Aloin työstää ideaa eteenpäin ja päädyin kaksi

ajaksi työpöydälleni. Tutkin sitä silloin tällöin, koska

osaiseen mitaliin, joka voidaan avata. Käytettävissäni

ajatukseni askaroivat lähestyvän vuosimitalikilpailun

oli siis neljä mitalin kuvapintaa. Ensimmäinen mitali

aiheen parissa. Tiesin, että pöydälläni oleva muinais-

pinta kuvaa jälkiä etsimisestä sekä osittain paljastu-
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A-LUOKKA

maan kamaralla yli 300 000 000 vuoteen!

neesta kohteesta - löydöstä. Kun mitalin puoliskot ava
taan, realisoituu löydöksen laatu, äyriäisen näköinen

Ymmärsin heti, ettei kyseistä ajanjaksoa voi käsit

eliö positiivisena ja negatiivisena muotona.

tää. Koin aikajanan vahvasti absurdina kokemuksena.

Mitalin taustasivuun muotoilin symbolisen aikajanan,

Sama ilmiö liittyy myös taiteen kokemiseen. "

johon työstin huikeat vuosiluvut 40 000 000 - 2013. Tar

PEKKA RYTKONEN

kistin netistä trilobiitiksi tietämäni eliön tietoja ja to
tesin ilokseni, että sen ikä onkin n. 400 000 000 vuotta.

•

Sain siis aikajanani alkulukuun nelosen ja kahdeksan

Löytämisen iloa kaksiosaiseksi avautuvasta mitalista.

nollaa - uskomatonta! Löydön käsittämättömyyttä li

Sarjakuvamaisen kepeyden vastapainona elämän rajal

säsi vielä tieto, että kyseinen eliölaji ei ole mönkinyt

lisuuden ajatus maapallolla. Sisäpuoli jatkaa tarinaa.
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A-LUOKKA

J u ha We lli ng
Samma kkopri n ssi
II palkinto (2000 €)
A-puolen veistokselliset ratkaisut
ovat kiinnostavia ja laadukkaita.
B-puolen arki kertoo toisesta
todellisuudesta. Arjen ja unelman
vastakkaisuus.
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A-LUOKKA

Petri N e uvonen
Meteoriitti
III palkinto (1500 €)

Puhdaspiirteinen ja selkeä mitali,
hieno liikerata ja tunnelma.
Syvyyttää ja perspektiiviä.
Matalaan reliefiin saatu voimakas
tilan tuntu. Klassinen mitali.
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A-LUOKKA

Tero Lounas
Pyörre
lunastus (500 €)
Pieneen tilaan hienosti sovitettu suuri ja kiinnostava
tarina kalatalouden ideasta.

Kirjai lijan inspiraatio
Aihe tuo mieleen sinettirullan.
Negatiiviset ornamentit luovat
jatkuvan kuvion ja tuovat herkän
hetkellisyyden ja syvyyden
vaikutelman.
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B-LUOKKA

Futura
Vankkaa, plastista ilmaisua.
Toivottiin parempaa yhteyttä
puolten välille.

Jääkarhut katoavat
Kantaaottava aihe.
Jäälauttamainen, tarpeeksi
ohut rakenne. Puolet
kommunikoivat hyvin
keskenään.
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B-LUOKKA

Lumi leopardi
Kiinnostava, sympaattinen
aihe. Luonnoksenomainen.
Mitalin tarina kantaa.

Yksi heistä
Klassinen, purjehduksen
olympiavoittajaa
kuvailevamuotokuvamitali. Plastista
muotoilua. Aiheeseen toivottiin lisää
syvyyttä.
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Poimintoja vuoden 2013
toi minnasta

Plock ur Gillets
verksamhet år 2013

Excerpts from the Guild's
Annual Report 2013

Killan vuotuinen mitalitaiteen kilpailu päättyi
helmikuussa. Vuosimitalikilpailu oli järjestyk
sessään 48. ja aiheeltaan vapaa. Kilpailun jury
valitsi kilpailuehdotusten joukosta voittajaksi
Pekka Rytkösen Aikajanan. Toisen palkinnon
sai Juha Wellingin Sammakkoprinssi ja kol
mannen Petri Neuvosen Meteoriitti. Lunastus
myönnettiin Tero Lounaan kilpailuehdotuk
selle Pyörre. Vuosimitaliksi valittiin kilpailun
voittaja. Mitalin valu teetettiin Taidevalimo
Kärkkäisellä.

Årsmedaljtävlingen 20 1 3 vanns av
Pekka Rytkönens förslag Aika
jana (Tidssträcka). Om tävlingen
berättas utförligt på annan plats i
denna tidskrift.

The first prize at the annual year
medal competition was awarded
sculptor Pekka Rytkönen för his
"Segment of Timeline". This maga
zine includes a detailed article
and summary on the competition.

Keväällä ilmestyi Mitalitaiteen vuosikirja
201 2
Kevätkokous pidettiin Helsingin Kaapeliteh
taalla Teatterimuseossa 10.4.20 1 3. Kokouksen
yhteydessä tutustuttiin museoon ja nautittiin
kahvituksesta.
Syyskokous pidettiin KAVAN (Kansallinen Au
diovisuaalinen Arkisto) Elävän Kuvan Muse
ossa Helsingin Kalasatamassa 20. 1 1 . Vanhojen
filmien lisäksi kokouksessa oli mahdollista
nauttia maittavaa iltapalaa.
Vuonna 20 13 Kilta oli mukana monella taholla
tukemassa ja edistämässä mitalitaidetta. Kan
sainväliseen toimintaan osallistuttiin muun
muassa International Medallic Projectin tii
moilta. Kansainvälisen nuorten mitaliprojek
tin vetäjänä toimi Dr. Sebastian Mikolajczak,
Suomesta projektiin osallistui Pekka Halosen
akatemia.
Kilta pyrki vuonna 20 1 3 tuottamaan Tasaval
lan presidentti Sauli Niinistön Killan presi
denttimitalien sarjaa jatkavan presidentti
mitalin, mutta ei aivan onnistunut haastees
sa. Projektia jatketaan vuonna 2014, yhteis
työssä Paasikivi-seuran kanssa.

Årsboken för Medaljkonst 20 1 2
utkom p å våren 20 13.
Vårmötet hölls 10.4.20 1 3 i Teater
museet i Kabelfabriken, Helsing
fors. Före mötesförhandlingarna
guidades deltagarna i museet.
Höstmötet hölls 20. 1 1 .20 1 3
i Nationella Audiovisuella Arkivet
inom Museet för Levande Bilder,
också i Helsingfors. Förutom mö
tet fick deltagarna också se filmer
från sekelskiftet till 1 900-talet.
Gillet understödde medaljkonsten
på olika sätt, deltog bl.a. också
i International Medallic Project
för unga, lett av Dr. Sebastian
Mikolajczak, Polen. Från Finland
deltog elever från Pekka Halonen
-akademin.
Gillet arbetade med att produ
cera en medalj över Republikens
President Sauli Niinistö. Arbetet
fortsätter under 20 14 i samarbete
med Paasikivi-Samfundet.
Aimo Linkosalmi ordnade under
året tre skriftliga medaljauktioner
för Gillet.

The Guild's yearbook 20 1 2 came
out in spring 201 3.
The Guild's spring meeting was
held at the Theatre Museum, at the
Cable Factory in Helsinki on April
1 0th. Before the meeting there was
a guided tour för the participants.
The autumn meeting was held at
the National Audiovisual Archives,
at the Museum of Moving Pictures,
in Helsinki, on N ovember 20th.
Before the meeting the partici
pants saw short films from the
late 1 9th and early 20th centuries.
The Guild supported and promot
ed medallic art in many ways, e.g.
it participated in the International
Medallic Project för young artists,
led by Dr Sebastian Mikolajczak,
Poland. The Finnish participants
were from the Pekka Halonen
Academy.
The Guild's project to have a
medal published on Sauli Niinistö,
President of Finland, was started
and is now continuing in co-oper
ation with the Paasikivi Society.
Mr Aimo Linkosalmi was in charge
of organizing three art medal
auctions för the Guild.

Aimo Linkosalmi järjesti Killalle kolme
kirjallista huutokauppaa vuonna 20 1 3.
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SVENSKT SAM MAN DRAG
G U N N E L S IEVERS

Medaljkonstnären
Emil Wikström

Tävlingen för medaljkonst
år 2013

OUTI JÄRVINEN

HANNA TALASM Ä K I

Emil Wikström (1 864-1 942) är känd som
en representant för den finsknationella
kansten. Han blev den ledande skulptö
ren av sin tid efter att ha fått realisera
betydande offentliga monument på
1 800-talet.
Han var också den första skulptören,
som satte sig in i medaljkonsten och
han blev snart den unga republikens
officiella betrodda konstnär också inom
medaljkonsten. Hans produktion av cirka
fyrtio medaljer består nästan enbart av
beställda präglade medaljer, men han
var också producent för två präglade
medaljer. Man känner till två gjutna
medaljer och plaketter.
Hans första medalj är från år 1 896.
Därefter modellerade han medaljer då
och då tills hans karriär som medalj
konstnär på allvar tog fart på 1 920-talet.
På den tiden började de tävlingarnas
första pris och beställningarna av stora
offentliga monument gå till den yngre
bildhuggargenerationen med den påföljd,
att porträttkonsten, speciellt p å grav
vårdar och medaljer, blev hans special
område, åtminstone delvis av praktiska
skäl. Konstnären fann inte alltid dessa
uppdrag inspirerande, men hans meriter
på porträttkonstens område är i alla fall
obestridliga.
Största delen av Wikströms medaljer är
personmedaljer. Han gynnade allegoriska
motiv både på frånsidan av porträttme
daljer och på medaljer över händelser
och han utvecklade en egen franskinspi
rerad stil genom att kombinera impres
sionistiskt och realistiskt uttryckssätt
med traditionella teman inom klassicis
men. Medaljernas reliefer har i allmän
het blivit låga men ganska nyanserade.
I samband med artikeln publiceras
en förteckning över medaljer, som Emil
Wikström har modellerat.

Gillet för medaljkonst i Finland har sedan
1 965 anordnat årligen den populära med
aljtävlingen och på det sättet befrämjat
medaljkonsten. Tävlingen år 2013 var den
fyrtioåttonde. Tävlingen har resulterat i
en årsmedalj producerad av Gillet. Täv
lingsbidragen bedömdes av en jury be
stående av skulptör Erkki Kannosta (ord
förande), skulptör Sakari Kannosta från
Gillet, Paavo Lipponen (tidigare talman i
riksdagen, inbjuden) samt Inka Nieminen
och Riikka Puranen, vilka representerade
Finska bildhuggarförbundet. Trettioen
tävlingsbidrag inkom.
Spetsen var smal men av hög kvalitet.
Tävlingen vanns av Pekka Rytkönens
förslag Aikajana (Tidssträcka) (2500 €).
Det andra priset (2000 €) gick till Juha
Wellings förslag Sammakkoprinssi (Grod
prinsen) och det tredje priset ( 1 500 €) till
Petri Neuvonens Meteoriitti (Meteorit).
Dessutom löste man in Pyörre (Virvel) av
Tero Lounas för 500 €. Gillets styrelse
valde Pekka Rytkönens Aikajana att rea
liseras som årsmedalj. Årsmedaljen göts
så att medlemmarna kunde beställa den
för ett facilt medlemspris. Dessutom fick
hedersmedlemmarna, understödsmed
lemmarna och styrelsen var sitt exemplar.

Ansikten i sten,
om medaljonger och porträtt på
gravvårdar
av Emil Wikström
LIISA LINDGREN

Forskning inom bildkonsten har varit
föga intresserad av gravskulpturer från
1 800- och 1 900-talen. Man har fäst speci
ellt lite uppmärksamhet vid porträttme
daljonger som har anspråkslösa propor
tioner och former. Genom att organisera
den akademiska grundundervisningen för
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bildhuggarkonst skapades p å 1 800-ta
let förutsättningar för finsk bildhug
garkonst på gravvårdar. Då man ville
försäkra minnet av en ansedd medbor
gare, en släkt eller en familjs huvudman
producerades på gravgårdar ett stort
antal porträtt, vilka mest typiskt var
profilbilder på medaljonger.
Då finska konstnärer arbetade
utomlands var det möjligt för dem att
bekanta sig med de nya strömningarna
för skulpturer på gravvårdar och för
monument. Emil Wikström (1 864-1942)
var en stark representant för nationell
realism, uppskattad av fennomankret
sar. Han var en uppskattad lärare och
kanske den mest framgångsrika finska
skulptören av sin generation. Liksom sin
lärare Henri Chapu, utmärkte han sig på
olika delområden av offentlig konst.
Under de sista årtiondena av sitt liv
arbetade Wikström speciellt med grav
vårdar, porträtt och medaljkonst. Många
medaljonger och porträtt har berörings
punkter med konstnärens medaljpro
duktion. Wikströms konstnärliga uttryck
finns på gränsen mellan två århundra
den, å ena sidan 1 800-talets akademiska
realism och franska tradition samt å
andra sidan 1 920-talets avklädda klas
sicism. Efter att ha funnit sitt sätt att
uttrycka sig strävade inte konstnären
speciellt efter att förnya sig. Wikström
avbildade gärna starka personligheter i
helprofil.
Medaljer och medaljonger, fram
ställda i serier, har gett upphov till
olika porträttgallerier. Den franska
forskaren i heraldik Michel Pastoureau har framhållit att medaljkonsten
har breddat rätten till porträtt till nya
samhällskretsar, en rätt som från början
var reserverad endast för få. Porträtten
och medaljongerna, som Emil Wikström

ENGLISH SUMMARIES
ILKKA V O I O N MAA

Emil Wikström, the medallic artist
OUTI JÄRVINEN

och hans samtida har förverkligat på grav
vårdar, skapade ett finskt nationalgalleri
av inflytelserika personer inom vetenskap,
konst och olika områden inom ekonomi.
Nordens jungfru och
tidlöst arbete
TAPIO SUOMINEN

Näsinkallio springbrunn ( 1 913) är det för
sta offentliga konstverket, som Tammerfors
stad har fått i donation. Den består av tre
bronsskulpturer av Emil Wikström. Man
har byggt åt dem en stor granitsockel, som
sluttar mot söder. Vattnet till bassängerna
rinner ned 35 m i tre plan mot Hämeen
puisto. Arkitekt Birger Federley planerade
granitkonstruktionen enligt Wikströms
ideer. Staden betalade grundläggningsar
betet och bassängerna, men handelsman
Nikolai Tirkkonen donerade medel för
skulpturerna för att hedra 40-årsjubileet
av sitt varuhus 1 909.
Högst uppe sitter Nordens jungfru
på himlavalvet eller en regnbåge mitt i
en komposition av moln, som vilar på tre
pelare. I konstruktionens sydvästra hörn
finns en far och en son. Den andra skulp
turgruppen föreställer en mor och en dot
ter. Enligt Wikström representerar fadern
och sonen industrin och modern och dot
tern hemslöjden. Skulpturerna äger också
en mera allmän symbolik. Nordens jungfru,
som spinner med guldtråd på en slända,
är från den åttonde dikten i Kalevala och
representerar det finska folkets mytiska
forntid. Hon öppnar ett tidlöst perspektiv
på de vardagliga sysslorna, vilket Wik
ström markerar med att framställa fadern
och modern mera som far/morföräldrar än
som föräldrar.

The year medal competition 2013
of medal art
HANNA TALASMÄKI

Emil Wikström ( 1864- 1 942) is known as
a representative of Finnish national art.
He became a leading sculptor of his time
in Finland after he had been asked to
realize significant public works of art in
the 1890's.
He was also the first Finnish sculp
tor specialized in medallic art, and he
soon became the official trustee artist
in the field of medallic art in the young
republic of Finland. His medallic pro
duction of about forty medals consists
mainly of commissioned struck medals,
but Emil Wikström himself also paid för
the production of two struck medals. He
is known to have made two east medals
and plaquettes.
He designed his first medal in 1 896,
after which he made medals occasion
ally, until his career as a medallic artist
really started in the l 920's. At that time,
it was the younger generation of sculp
tors that had started to win the first
prizes at the competitions on monu
ments and orders, which meant that
portrait art concerning memorial stones
and art medals became his special field
of art, at least partly för practical rea
sons. The artist himself did not always
consider these tasks to be inspiring, and
yet his merits as a portrait artist are, at
any rate, unquestionable.
Most of the medals Wikström
designed are portrait medals. Allegoric
motifs were his favorites when he de
signed reverses and medals on events,
and developed a French-minded style of
his own by combining impressionistic
and realistic expression with traditiona}
themes of classicism. The reliefs of the
medals are generally low, and yet very
nuanced.
The article includes a list of the
medals Emil Wikström designed.
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The Guild of Medallic Art in Finland has
arranged annual art medal competitions
since 1 965. The competition of 2013 was
the 48th in succession. As a result of
the competition the Guild has produced
a year medal för the Guild members to
be purchased. The competition of 2013
was resolved by the jury in Helsinki in
March. The jury chose the prize winners
among the 3 1 submissions that took part
in the competition. The jury members
were sculptor Erkki Kannosta, (chair
man), sculptor Sakari Kannosta as the
representative of the board of the Guild,
Mr Paavo Lipponen (invited member)
and Ms Inka Nieminen and Ms Riikka
Puranen as the representatives of the
Association of Finnish Sculptors.
The competition top was of a high
level and yet narrow. The first prize
(2500 ) was awarded sculptor Pekka
Rytkönen för his "Segment of Timeline".
The second prize (2000 ) winner was
sculptor Juha Welling's "Frog Prince".
The third prize ( 1 500 ) was awarded
sculptor Petri Neuvonen för his "Meteor
ite". In addition the entry winner (500 )
was sculptor Tero Lounas's "Whirl". The
board of the Guild decided that Pekka
Rytkönen's "Segment of Timeline" should
be realized as the year medal of the
Guild. The medal was east för the Guild
members who had ordered it, and to the
hoard members, supporting members
and honorary members of the Guild.

Faces in stone, on medallions and on
the portraits of the memorial stones
by Emil Wikström
LIISA LIND GREN

Research within pictorial art has shown
only a little interest in the sculpture of

memorial stones of the 1 9th and 20th
centuries. Works of art, such as portrait
medallions, with their modest propor
tions and förms, have received particu
larly little attention. Organizing the
basic academic education of sculpture
created the facilities för the memorial
stone art of Finland in the 1 9th century.
A desire to confirm the memory of a
respected citizen, family or head of a
family brought about a great number of
portraits to graveyards, the most typical
of which were profile pictures of medal
lions. Working abroad offered Finnish
artists a perspective on the latest trends
of memorial stone art and monuments.
Emil Wikström (1864-1 942) was a strong
representative of national realism sup
ported by the Fennomanic circles, an
appreciated teacher, and, maybe, the
most successful Finnish sculptor of his
generation.
Like his teacher, Henri Chapu,
Wikström became distinguished in
the different fields of medallic art and
public art. Wikström worked his last
decades with memorial stones, portraits
and art medals. Many medallions and
portraits are connected with the medals
he produced. Wikström's artistic expres
sion gets settled in the junction of two
centuries, on one hand in the academic
realism and French tradition of the 1 9th
century and then in the undressed clas
sicism of the l 920's.
After finding out his way of expres
sion Wikström did not intend to renew
it in particular. He was in favor of the
full profile picture and liked to depict
strong personalities. Making series, in
connection with medals and medallions,
has produced different kinds of portrait
galleries. Michel Pastoureau, a French
scholar of heraldry, has emphasized

the fact that medallic art broadened
the right of the portrait för new social
groups, the right that was originally
reserved only för a few people. The
portraits in the memorial stones and
medallions of Emil Wikström and his
contemporaries built up the Finnish na
tional gallery of the influential persons
in the different fields of politics, science,
art and economy.

The maiden of the north
and timeless toiling
TAPIO SUOMINEN

Näsinkallio föuntain ( 1913) is the first
public work of art donated to the city of
Tampere. The föuntain consists of three
works of sculpture in bronze by Emil
Wikström. The works stand on a granite
pedestal sloping to the south. The water
comes down 35 meters on three levels
towards Hämeenpuisto. The granite
construction is based on the Wikström's
thoughts and designed by Birger Fed
erley, the architect. The city of Tampere
paid för the föundation works and the
basins, but the means för the works
of sculpture were donated by Nikolai
Tirkkonen, the tradesman, to celebrate
the 40th anniversary of his department
store.
The maiden of the North sits on top
on the firmament or on the rainbow
composed in the middle of the förmation
of clouds supported by three columns.
There is a father and his son in the
southwestern corner of the construction.
The other group of works of sculpture
describes a mother and her daughter.
According to Wikström the father
and son represent manufacturing in
dustry, the mother and daughter home
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industry. The works have also more
general symbolic features. The maiden
of North weaving the thread in gold
originates from the eighth poem of the
Kalevala and represents the mythic past
of the people of Finland. The maiden
opens a timeless point of view towards
daily toiling, which Wikström wants to
emphasize by depicting the father and
mother as the children's grandparents
rather than as their parents.

Suomen Mitalitaiteen Kilta - Gillet för Medaljkonst i Fin land ry

Mitalitaiteen Kilta on
mitalitaiteilijoiden,
keräilijöiden, mitalin
valmistajien, taidegallerioiden
ja museoiden yhdysside. Kilta
edistää Suomen mitalitaidetta,
tukee mitalin tekijöitä sekä
mitalitaiteen tutkimusta ja
julkaisutoimintaa.
Mitalitaiteen Kilta järjestää
mitalinäyttelyitä museoissa,
gallerioissa, kirjastoissa,
virastoissa ja yrityksissä sekä
kotimaassa että ulkomailla.
Killan yhteistyömuseo on
Tampereen taidemuseo Pirkanmaan
aluetaidemuseo (www.
tampere.fi/taidemuseo/),
jonne Kilta on tallettanut
oman mitalikokoelmansa.
Kokoelmaa kartutetaan
edelleen.
Jäsenmaksutulojen ja
mitalien myynnistä saatavien
välityspalkkioiden lisäksi
Kilta saa tukea toimintaansa
Opetusministeriöltä sekä
Mitalitaiteen
edistämissäätiöltä.

koulutusta, tiedonvälitystä,
tutkimusta ja alan perinteiden
sekä yhteiskuntasuhteiden
vaalimista.
Säätiöllä on oikeus vastaanottaa
lahjoituksia, avustuksia,
tarkoitemääräyksiä sekä
testamentteja. Liiketoimintaa
se ei voi harjoittaa. Säätiöllä
voi olla myös erityisrahastoja,
joista myönnetään hallituksen
päätöksellä apurahoja esimerkiksi
lahjoittajien toivomiin kohteisiin.
Säätiön tilinumero on
102330-227889

edistämiseksi ja saavat vuosikirjan
sekä voivat osallistua Killan sääntö
määräisten kokousten lisäksi
Killan mahdollisuuksien mukaan
järjestämille retkille, näyttely- ja
ateljeekäynneille, kongressimatkoille
ja esitelmätilaisuuksiin.
Killan jäsenmäärä on yli 200.
Jäseneksi voi hakeutua
vapaamuotoisella jäsen
hakemuksella tai täyttämällä
verkkosivuilla (www.mitalitaide.fi)
sähköisen jäsenhakemuslomakkeen.
Sääntöjen mukaan
Killan hallitus voi hyväksyä
• jäseneksi tai ainaisjäseneksi
luonnollisen henkilön
sekä taidemuseota tai sitä
vastaavaa laitosta ylläpitävän
oikeuskelpoisen yhteisön
• taiteilijajäseneksi Suomen
Kuvanveistäjäliitto ry:n jäsenen,
Killan kilpailuissa menestyneen
mitalin tekijän sekä
vähintään yhden julkistetun
taidemitalin muovailleen
henkilön
• kannattajajäseneksi tai
ainaiskannattajajäseneksi
luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön

Killan hallitus 2014
PUHEENJOHTAJA
Ilkka Voionmaa
JÄSENET
Outi Järvinen
Sakari Kannosto
(varapuheenjohtaja)
Anne Meskanen
Tapio Suominen
Nora Tapper
Kari Vaalas (varainhoitaja)

Killan suojelija on Tasavallan
Presidentti Sauli Niinistö.
Mitalitaiteen
edistämissäätiö
Suomen Mitalitaiteen
Kilta perusti Mitalitaiteen
edistämissäätiön vuonna
2004. Säätiön tarkoituksena
on edistää mitalitaiteen
harrastusta ja kehitystä
tukemalla alan aatteellista
ja ammattitaidollista

PERUSTETTU I GRUNDAT

Suomen Mitalitaiteen Killan
jäsenyys
Killan jäseniksi voivat
liittyä kaikki mitalitaiteesta
kiinnostuneet. Killan jäsenmaksu
on 60 euroa. Taiteilijajäseniltä
maksu on 20 euroa ja
kannattajajäseniltä 400 euroa.
Jäsenmaksulla jäsenet tukevat
Killan toimintaa mitalitaiteen
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Yhteystiedot
Suomen Mitalitaiteen Kilta ry
PL 3 1 1
00101 HELSINKI
mitalikilta@gmail.com
Suomen Mitalitaiteen Kilta ry.
verkossa: www.mitalitaide.fi.

1 96 5

Mitalitaiteen vuosikirja 2013
Årsbok för medaljkonst 2013
Medallic Art in Finland 2013
HELSINKI

I

J ulkaisija

Artikelförfattare
Authors

HELSINGFORS 2 0 1 4
Outi Järvinen

I Utgivare

I

ANTIXVARIE, FIL,MAG., HELSINGFORS CURATOR, MA, HELSINXI

Suomen Mitalitaiteen Kilta
Gillet för Medaljkonst i Finland ry

I

PL Pb 3 1 1

Jaakko Kuusela

I

HERR TRASl:ANDA MR. JÅRVENPÅÅ

00101 Helsinki I Helsingfors

Liisa Lindgren

sähköposti: mitalikilta@gmail.com

ANTIKVARIE, HELSINGFORS CURATOR, HELSINKI

internetissä: www.mitalitaide.fi
Toimituskunta

I Redaktionskommite

I

Gunnel Sievers

I

FIL.DR., HELSINGFORS PH,D,, HELSIND

Outi Järvinen

Tapio Suominen

Tapio Suominen

SAMLINGSCHEF, FIL,LIC,, TAMMERFORS CBIEF CURATOR, LIC,PHIL,, TAMPERE

I

Hanna Talasmäki

Hanna Talasmäki

I

FORSKARE, FIL.MAG, HELSINGFORS RESEACHER, MA

Toimittaja I Redaktör
Hanna Talasmäki

Ilkka Voionmaa

Suomen Mitalitaiteen Kilta

FIL,MAG,, HELSINGFORS MA, HELSIND

I

PL 3 1 1
00101 Helsinki
pub. 040 9664 220
sähköposti: mitalikilta@gmail.com
Graafinen suunnittelu

I Grafisk designer

Marjaana Kinnermä
Kirjapaino
Premedia Helsinki Oy 2014
Painos

400 kpl

Kansi

I Omslag
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