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Pääkirjoitus 

r Killan 49 vuosimitalikilpailu 2014 juhlis
ti omalla hienolla tavallaan kuvanveistäjä 
Emil Wikströmin (1864-1942) juhlavuot

ta. Kilpailuun tuli 28 ehdotusta. Kilpailun palkinto-
lautakunta valitsi kilvan voittajaksi Juha Wellingin 
kilpailuehdotuksen Muotin ja muodon lapsi, joka to
teutettiin valettuna vuosimitalinamme. Kilpailun toi
sen palkinnon sai Jarkko Roth ja kolmannen Pekka 
Rytkönen. Palkittuja muistettiin Killan kevätkokouk
sessa, joka pidettiin Emil Wikströmin ateljeekodissa 
Sääksmäen Visavuoressa. Kilpailusta on kerrottu yk
sityiskohtaisesti tuonnempana. 

Killan hallituksen päätöksen mukaisesti vuo
den 2015 vuosimitalikilpailun teema on Rakkaudesta 
ja vuosimitali toteutetaan valettuna. Kilpailuohjelma 
on Killan nettisivuilla ja se on myös lähetetty jäsenille 
jäsenkirjeen mukana. 

Vuonna 2015 Kilta täyttää 50 vuotta. Merkki
vuottamme juhlistetaan tulevana syksynä Tampere
talon Talvipuutarhaan järjestettävällä päänäyttelyllä, 
ja runsaalla oheisohjelmalla. Juhlavuoden aikana py-
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rimme saamaan toteutetuksi myös mitalin Suomen 
tasavallan presidentistä Sauli Niinistöstä. 

Killan nettisivut www.mitalitaide.fi on nyt uu
sittu. Sivut tarjoavat monipuolisesti tietoa mitalitai
teesta, Killan toiminnasta ennen ja nyt sekä mm. 
mitalitaiteesta kansainvälisesti. Killan kaikki vuosi
mitalit on esitelty kuvin, vuosikirjamme aineisto on 
niin ikään lueteltu. Killan lyöttämät mitalit Suomen 
presidenteistä ovat hienosti esillä. Killan järjestämien 
mitalihuutokauppojen luettelot ja tulokset pyritään 
saamaan sivuille viiveettä. Sivuillamme pääsee tut
kailemaan myös monien muiden maiden mitalitai
teen kuulumisia. 

Mitalitaiteen kansainvälinen kongressi ja 
näyttely FIDEM XXXIII pidettiin Bulgarian Sofiassa 
2-6.9.2014. Kongressin pää näyttelyssä, joka pidettiin 
Sofian Arkeologisessa museossa, oli taidemitaleita 
30 maasta noin 450 taiteilijalta. Suomesta oli 19 mi
talia 14 taiteilijalta. Oli mielenkiintoista todeta, että 
valetut ja vapaat mitalit ovat edelleen kasvattaneet 
suosiotaan lyötyihin mitaleihin. Kongressin aikana 



Raimo Heino: likka Voionmaa 

avattiin myös monia oheisnäyttelyitä, mikä lisäsi kä
sitystäni Sofiasta maailman mitalitaiteen pääkaupun
kina vuonna 2014. Killan hallituksen jäsenistä neljä 
osallistui kongressiin. Kongressimitalin oli muovail
lut kongressin pääorganisaattori professori Bogomil 
Nikolov. Luento-ohjelma oli jaettu useisiin teemoihin; 
FM Outi Järvinen oli ainoa luennoitsija Suomesta. 
Kongressin päätösillallisella jaettiin monia palkinto
ja, joista mainittakoon Grand Prix - palkinto, jonka 
sai venäläinen Irina Suvorova ja Aimo N. K. Viitala 
palkinto, joka annettiin lupaavalle nuorelle bulgaria-
laiselle Teodora Draganovalle. Kongressista on run-

Honkasen luovuttua puheenjohtajuudesta säätiön 
hallitus valitsi hänen tilalleen toimitusjohtaja Mikko 
T imisjärven. Kiitokset Mauno säätiönkin eteen an
siokkaasti tekemästäsi työstä! 

Viime kesänä Kilta sai Sanomalehtien liitolta ja 

Viestintä liitolta mitalilahjoituksen, johon kuului myös 
muutama pronssireliefi. Kokoelman mitalit kertovat 
mm. sanomalehtialan yhtiöistä ja henkilöistä. Mitalit 
talletetaan Killan kokoelmiin Tampereen taidemuse
oon. Lämpimät kiitokset lahjoittajille! 

saasti lisätietoa tässä vuosikirjassa, Killan kotisivuilla Lopuksi haluan kiittää edeltäjääni Jaakko Kuuselaa, 
ja FIDEMin kotisivulla www.fidem-medals.org. joka kahden vuoden ajan luotsasi Kiltaa kohti uusia 

FIDEMin seuraava kongressi, FIDEM XXXIV, haasteita. 
pidetään kahdessa kaupungissa (Namur ja Gent) 
Belgiassa syyskuussa vuonna 2016. Toivotaan, että 
kongressiin osallistujia olisi Suomesta entistäkin 
enemmän! 

Killan perustaman Mitalitaiteen Edistämis
säätiön puheenjohtaja on vaihtunut. Taiteilija Mauno 

likka Voionmaa 

puheenjohtaj
:.. 
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Suomen 

r Suomen Mitali taiteen Kilta täyttää 50 
vuotta vuonna 2015. Suomen Mitalitaiteen 
Kilta - Gillet för Medaljkonst i Finland ry 

perustettiin mitalitaiteen edistäjien ja harrastajien 
toimesta vuonna 1965. Kilta pyrkii toiminnallaan 
edistämään ja tukemaan mitalitaidetta Suomessa. 
Sen toimintamuotoja ovat näyttelyt, kilpailut sekä 
mitalitaidetta ja Killan toimintaa koskevan tiedon vä
littäminen. Killan käytännön toimintaan kuuluu myös 
asiantuntija-avun antaminen mitali hankkeissa ja kan
sainvälinen yhteistyö. Mitalitaiteen Kilta on mitalitai
teilijoiden, keräilijöiden, mitalinvalmistajien, taidegal
lerioiden ja museoiden yhdysside. Kilta myös edistää 
Suomen mitalitaidetta, tukee mitalin tekijöitä sekä 
mitalitaiteen tutkimusta ja julkaisutoimintaa. 

Mitalitaiteen Kilta järjestää mitalinäyttelyitä mu
seoissa, gallerioissa, kirjastoissa, virastoissa ja yri
tyksissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Killalla on 
oma mitalikokoelma, joka on talletettu Tampereen 
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50 vuotta 

taidemuseoon. Kokoelmaa kartutetaan edelleen. 
Jäsenmaksutulojen ja mitalien myynnistä saata
vien välityspalkkioiden lisäksi Kilta saa tukea toi
mintaansa Opetusministeriöltä sekä Mitalitaiteen 
edistämissäätiöltä. 

Killan 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetään 
näyttelyitä ja muuta ohjelmaa. Juhlavuoden näyt
tely on Tampere-talon Talvipuutarhassa, lisäksi py
ritään järjestämään pienimuotoisempia näyttelyitä. 
Juhlavuoden toimintaa suunnittelee juhlatoimikunta, 
johon kuuluvat Veikko Löyttyniemi, Erkki Kannosta, 
Gunnel Sievers, Tapio Suominen ja likka Voionmaa. 
Näyttelytoimikuntaan kuuluvat Anne Meskanen
Barman, Nora Tapper ja Sakari Kannosta sekä Tapio 
Suominen asiantuntijajäsenenä. Tässä vuosikirjas
sa esitellään Killan historiaa vuosimitalikilpailujen ja 
vuosimitalien kautta, ensi vuonna ilmestyvässä vuo
sikirjassa esitellään laajemmalti Killan 50-vuotista 
historiaa. 

.1 



FIDEM 2014 

Mitalitaiteen 

maailmankongressi 

Bulgarian Sofiassa 

2.-6.9.2014 

Bogomil Nikolovin suunnittelema 

FIDEM XXXIII Sofia kongressimitali 

(hopeoitu pronssi, S0XS0 mm). 

Sen pääelementit aurinko ja kuu 

viittaavat keskiaikaiseen bulgarialaiseen 

kivireliefeihin ja uudemman ajan 

leimamerkkeihin 

HANNA TALASMÄKI 

r Syyskuun alussa 2014 Bulgarian Sofiassa 

_J järjestetty kansainvälinen rnitalitaiteen 

kongressi FIDEM XXXIII oli mielenkiintoinen 

kattaus uusinta mitalitaidetta, sen parissa tavalla tai toisella 

toimivia tahoja sekä mitalitaiteen tekemisen ja kokemisen 

eri näkökulmia. Ensikertalaiselle kongressi antoi hienon 

näköalan mitalitaiteen kulttuuriin: sen esittelemiseen, 

tekemiseen, opettamiseen, historiaan ja kokemiseen. 

Näköaloja mitalitaiteeseen avautui monenlaisia, eri 

puolilta maailmaa saapunut kongressiväki antoi jokainen 

omanlaisensa aspektinsa aiheeseen. 



Suomen viiriini Sofian 

Arkeologisen museon 

näyttelyssä 

Bogomil Nikolovin näyttelyn avajaiset, National Art Gallery 

Kuvassa taustalla FIDEMin varapresidentti Marie-Astrid 

Pelsdonk ja FIDEmin presidentti Philip Attwood 

Kongressikaupunki Sofia tarjosi hienot puitteet eri

laisiin tapahtumiin: Grand Hotelissa järjestettyihin 

luentoihin ja komiteaistuntoihin sekä iltatapahtumiin, 

lukuisiin näyttelyihin ja muihin oheistapahtumiin. 

Virallista osuutta täydensi muu ohjelmisto: sight

seeing -kaupunkikierrokset, näyttelynavajaiset ja 

kongressin Sky Plazan huikeissa maisemissa päättä

nyt gaala-illallinen. Kongressin isäntämaan järjestäjät 

professori Bogomil Nikolovin johdolla olivat koon

neet ohjelmaan sopivasti aineksia monipuoliseen 

kattaukseen. 

Jokainen kongressi lienee järjestäjiensä näköi

nen ja teemat vaihtelevat vuosittain. Sofian kongres

sissa mitalitaide avautui näyttelyiden ja esitelmien 

kautta. Päämitalinäyttely oli näyttävästi esillä Sofian 

arkeologisessa museossa, esillä oli 750 mitalia kol

mestakymmenestä eri maasta. Oma näyttelynsä oli 

mitalitaidetta työstävillä taideopiskelijoilla National 

Academy of Art:n galleriassa sekä lisäksi muita yk-
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sittäisiä mitalitaiteen näyttelyitä Sofian keskustan 

läheisyydessä. Oman mielenkiintoisen lisänsä kon

gressiin toi viimeisenä kongressipäivänä järjestetty 

"Medal fair", mitalitaiteilijoiden myyntinäyttely ja 

mitalitaidekentän verkostoitumistapahtuma. 

Grand Hotel Sofiassa järjestetyt esitelmät mi

talitaiteesta avasivat hyvin erilaisia näköaloja mita

litaiteeseen; sen tekemiseen, opettamiseen ja men

neisyyteen. Esitelmiä pidettiin eri osallistujamaiden 

toimesta ajankohtaisten teemojen lisäksi eri maiden 

mitalitaiteen historiasta tai mitalitaiteen kehitykseen 

vaikuttaneista mitalitaiteilijoista. Esitelmistä - ja koko 

kongressista - nousi selkeästi esiin alati kapenevan 

kuvanveiston taiteenhaaran mahdollisuuksien niuk

kuus ja silti voimakas innostus mitalitaiteen tekemi

seen, kokemiseen tai edistämiseen. Mielenkiintoista 

nähdä mihin suuntaan mitalitaide, sen tekeminen ja 

edistäminen etenee. 



Tiivistunnelmainen 

mitalinäyttely 

Sofiassa 

FIDEM-näyttelyn seitsemisensataa mitalia 

oli koottu Sofian arkeologiseen 

museoon. Alun perin ottomaaninen 

moskeijarakennus on toiminut 

aikanaan myös kirjastona, ja museokäyttöönkin 

se on otettu jo 1892. Mitalit oli aseteltu 

vitriineihin museon avaraa pääsalia kiertävälle 

lehterille, jos sellaista termiä voi moskeijaan 

soveltaa. Hienosta tilasta huolimatta mitaleiden 

esillepanoa ei oikein voi kehua. Vitriinit olivat 

ahtaita ja mitalit usein lähes toisissaan kiinni. 



Christian Höpfner, Man Without Face, 201 3 

Jos Saksalaisen Höpfnerin mitalista olisi nähnyt molemmat puolet, olisi 

käynyt ilmi, että takasivulla ovat vuosiluvut 1 91 4  ja 1 91 8 , mitkä liittävät 

sen ensimmäiseen maailmansotaan. Mitalin lähtökohtana on 1 924 julkaistu 

valokuva sotilaasta, jonka kasvoista suuri osa oli ammuttu pois. Kansallisia 

tunnuksia ei näy, mikä nostaa mitalin viestin yksityistä tapahtumaa 

yleisemmälle tasolle. 

Mieleni teki ymmärtää järjestäjiä, jotka olivat joutu
neet kokoamaan näyttelyn melkoisessa paineessa. 
H uomaamattaankin yritti katsoa ripustuksen puut
teita läpi sormien. Sisältö loppujen lopuksi ratkaisee, 
eikä siinä suhteessa ole kovin tärkeätä, miten näytte
ly on rakennettu. Jossakin kohdin kuitenkin koeteltiin 
jopa tekijänoikeuksien rajoja, eivätkä kaikki mitalit ol
leet ihan katsottavissa. 

Mutta mieleni teki ymmärtää järjestäjiä sik
sikin, että heille luvatuista 35 vitriinistä arkeologi
nen museo toimitti vain 15 eikä korvaavia jalustoja 
saatu tarpeeksi vastoin sopimusta. Tämä selvisi niin 
myöhään, että ripustukseen jäi aikaa vain kaksi pa
ni ikintäyteistä päivää. Ymmärrettävästi siinä ei yksi
tyiskohtia hiottu. Usein mitalista oli esillä vain toinen 
sivu, mikä johtui joko siitä, että Sofiaan oli lähetetty 
vain yksi kappale tai siitä, että mitali oli yksisivuinen. 
Palaan tähän tarkemmin tuonnempana. Joskus tun
tui siltäkin, että mitaleita oli heivattu yli laidan ti lan
puutteen takia. Miksi muutoin Bulgarian vitriinissä oli 
Bogomil Nikolovin triptyykistä esillä vain kaksi osaa? 

Ehkä näyttelyn kiirei_nen ylöspano synnytti vai-

1 0  

kutelman h ieman ponnettomasta, joskin siis t i ivi istä 
näyttelystä. Ainakin se tasapäisti tarjontaa, koska 
erikoisuudet asettuivat kiltisti samaan riviin maltil
listen naapuriensa kanssa. Määrällisesti suuria mi
tal imaita olivat Britannia, Saksa, USA ja Unkari, jolla 
on edelleen osaava joskin vanheneva taiteilijakunta. 
Portugali ja Puola olisivat saaneet esille laajemman 
kattauksen kuin niiden kiintiö salli. Molempia olisi 
mieluusti nähnyt enemmänkin. 

BOGOMIL NI KOLOV SUU NNANNÄYT TÄJÄNÄ 

Isäntämaa Bulgarialta oli näyttelyssä vain 30 mitalia, 
mutta viisi kongressin oheisnäyttelyä osoittivat, että 
sikäläinen tarjonta on laajaa. Mukana oli monia hyviä 
tekijöitä. Teodora Draganovan lisäksi huomio kiinnit
tyi esimerkiksi Bisser Nediyalkovin hienoihin piirrok
sellisiin henkilökuviin. 

Bulgarian mital itaiteen vireys on pitkälti profes
sori Bogomil Nikolovin ansiota. Nikolov on Bulgarian 
mitalitaiteen voimahahmo, taideakatemian mitali
taiteen osaston perustaja ja johtaja. Vuodesta 2006 



Bogomil Nikolov näyttelynsä avajaisissa kansallisgalleriassa 

Nikolov on vetänyt Sofiassa kansainvälisiä mitalihank
keita, joihin on osallistunut suuri osa huomattavim
mista nykymitalitaiteilijoista. Projektit ovat tuottaneet 
tuhansia mitaleita. Kongressin ja näyttelyn järjestä
minen Sofiassa oli johdonmukainen jatko Nikolovin 
työlle mitalitaiteen hyväksi. Ihmetystä herätti vain se, 
miten tämä seitsemänkymppinen taiteilija on saanut 
aikansa ri ittämään. Kongressin kolmantena päivänä 
nimittäin avattiin Bulgaria kansallisgal leriassa myös 
Nikolovin oma hieno mitalinäyttely. 

JOTAKIN UUT TA JA JOTAKIN VANHAA 

Äkkiä katsoen mukana oli paljolti samoja taiteilijoita 
kuin Glasgow ' ssa 2012, eikä monikaan ollut kahdessa 
vuodessa kääntänyt täysin kelkkaansa. Poikkeuksena 
pisti silmään Iso-Britannian Ron Dutton, jonka ristik
koteemaa hyödyntävät mitalit yllättivät tyystin. Toki 
monet muutkin taiteilijat olivat työskennelleet enna
koimattomasti, mikä ei sinänsä liene sen koommin 
hyvä kuin huonokaan ominaisuus. Kertoopa vain eri
laisesta taiteellisesta ominaislaadusta. 

Bisser Nediyalkov, Portrait of Iva, 201 3 

PORT UGALIN PU LLOHANKE 

Kansallinen yhtenäinen ilme voi yhtä hyvin tuo
da mitaleihin lisäarvoa kuin tuntua rajoittaval
ta. Suurista mitalimaista eniten omilla teillään on 
edelleen Portugali. Voi kysyä, mitä tekemistä sen 
esineillä oli mital itaiteen kanssa. Pikemminkin ne 
lähestyivät designia tai näyttivät karuilta, joita to
sin olisi mahdoton käyttää. Tällä kertaa Portuga l i  
o l i  monen mielestä vielä taval l ista enemmän har
hateillä. Syynä oli hanke, joka kertoo jotakin hyvin 
tyypillistä sikäläisestä ajattelutavasta. Projektin nimi 
oli Kansia, pulloja ja mitaleita ja idean isä Helder 
Batista. Hän kutsu i kahdeksan mitalistia Lissabonin 
etnologiseen museoon tutustumaan angolalaisen 
Capinda-kansan saviastioihin. 

Taiteilijoihin tekivät vaikutuksen erityisesti as
tioiden puiset kannet, jotka oli värjätty mustan eri 
sävyin ja koristeltu historiallisilla kasvi- ja eläinaiheil
la. He asettivat tehtäväkseen muuntaa esillä olevat 
kiehtovat esimerkit mielikuvituksen ja mittakaava
vaihdosten avulla nykytaidemitaleiksi: jokaisen piti 
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Japanin kokonaisuus ei ollut yhtä kiinnostava kuin viimeksi. 

Shoko Furyan 8/ue /s the Color her Shoes, No. 1 (201 4) 

sentään vastasi odotuksiin japanilaisesta Manga-estetiikasta. 

Sininen väri symboloi muistikuvaamme onnellisesta 

lapsuudesta. 
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Ron Dutton, Trellis 8/ue Haze, 201 3 

hankkia lasinen astia ja käyttää sitä mitalin alustana. 
Neutraalin lasimateriaalin oli määrä joko korostaa 
kantta tai astian sisältöä, joka asettuisi mitalin sa
manarvoiseksi vasta pariksi. Näin syntyneet tuotokset 
eivät olleet mitaleita sanan varsinaisessa mielessä, 
mutta ne muodostivat yhtenäisen sarjallisen koko
naisuuden, joka oli mahdollista esitellä FIDEMin yh
teydessä siten, että ryhmäesiintymistä samalla avat
tiin kongressil uennon avulla. 

Konsepti voi tuntua kryptiseltä, mutta on he
delmällistä, että tämänkaltaista taiteellista tutkimus
työtä harjoitetaan. Koska portugalilaiset itsepintai
sesti haluavat työskennellä mitalitaiteen piirissä ja 
esitel lä työnsä alan tärkeimmällä foorumi lla, heidän 
epäsovinnaiset teoksensa tulevat väkisinkin koetel
leeksi mitalitaiteen olemusta. Minusta olisi epävii
sasta torjua lähestymistapa vain joidenkin mitaleille 
asetettavien ulkoisten ehtojen nojalla. 

Maria Rosa Figuereidolta on ilmestynyt uu
simmassa The Medal -lehdessä valaiseva artikkeli 
Portugalin mitalitaiteen erikoisesta kehityksestä. 
Hän linkittää sen toisaalta maan poliittisiin mul-



Antönio Canau, Ribs Flower, 201 3 

listuksiin, erityisesti neilikkavallankumoukseen 
1974, josta alkoi myös uusi taiteellisen vapauden 
aikakausi. Toisaalta suuri rooli on ollut esimerkiksi 
Lissabonin yliopiston taideopetuksella, ja siellä eri
tyisesti kahdella professorilla Helder Batistalla ja 
Joao Duartella. 

Portugalin mitalitaiteelle on tyypillistä tietty 
omalakisuus. Siellä taiteilijat ovat vältelleet mitali
taiteen perinteisiä tekniikoita ja materiaaleja oman 
ilmaisunsa alustana. Tai ainakin he ovat ottaneet ne 
uudelleen arvioitaviksi. Sen sijaan, että Portugalin mi
talitaide olisi asettunut kuvanveiston alalajiksi, se on 
pyrkinyt omilleen. Tästä johtuu, että heidän mitalinsa 
eivät halukkaasti esitä (representoi), vaan ne enem
mänkin ovat ja presentoivat. 

ltsenäistymispyrkimys ei silti merkitse moder
nismin mukaisen puhtaan taiteen tavoittelua. Luulen, 
että kyse oli enemmänkin irtiotosta. Figuereidon 
mukaan 7970-luvun vapautuminen johti myös es
teettisesti ala-arvoiseen tuotantoon, kun monet alan 
yhtiöt tuottivat suuret määrät mitaleita taiteellisista 
arvoista täysin piittaamatta. Vakavasti työskentelevät 

Sebastian Mikolacjak, Where the Meda/ begins? 201 4 

taiteilijat halusivat ymmärrettävästi tehdä eroa tähän 
lajityyppiin. 

MITALITAIT EEN RAJAT PI I RT YVÄT 

Toki mitalitaiteen rajamaastossa seikkailevat monet 
muutkin taiteilijat, mutta mikään maa ei niin yhte
näisin keinoin kuin Portugali. Puolalaiset tekevät 
samaa omalla tavallaan, perinteisemmän kuvan
veiston keinoin. Puolan Hanna J elonek totesikin, 
että koska taide aina pakenee määritelmiä, jokainen 
taiteilija määrittelee sen jokaisen teoksen kohdalla 
aina uudelleen. 

Siitä pienestä tilasta, joka taiteilijalla on käy
tettävissään, tulee aivan erityinen maailmansa. Se on 
taiteilijan henkilökohtainen oma tila, hiukkanen hä
nen salaista tietoaan. Sitä mil lä tavoin mitalitaiteen 
raja piirtyy, tutkaili esimerkiksi Sebastian Mikolacjak 
mitalissaan Where the Meda/ begins? 
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A I MO V I ITALA -PALK I NTO 

Minulla oli ilo olla m ukana Aimo Viitala -palkinnon 

tuomaristossa yhdessä l ikka Voionmaan ja brittiläi

sen Marcy Lewitt Bournen kanssa. Tuomarointi on

kin oiva tapa tutustua laajaan näyttelyyn, joskaan 

h uippujen metsästys ei ole kovin hyvä tapa l uoda 

kokonaiskuvaa näyttelystä. Asetimme arviointimme 

väljäksi lähtökohdaksi, että palkittu m ital i  ol isi kak

sipuoleinen, m ielellään nuoren taiteilijan tekemä ja 

toisinnettavissa. Puolittain sovimme, että palkintoa 

ei saa suomalainen eikä britti. Ratkaisu oli epäreilu, 

mutta koska viime kongressissa palkinto myönnettiin 

suomalaiselle Andrei Bakharevil le, halusi m me jo etu

kääteen torjua moitteita kotiinpäinvedosta. 

Kriteerit täyttäviä mitaleita oli käsittämättö

män vaikea löytää. Moniin mitaleihin sisältyi niin pal

jon unii kkeja yksityiskohtia, että ne niiden monistami

nen onnistuisi vain käsityönä, ellei sitten 3 D-tulostus 

joskus tee siitäkin tarpeetonta. Ainutkertaiset työt 

saattoivat olla viimeisteltyjä, kuten latvialaisen Girt 

Burvisin tapauksessa, m utta yhtä usein niihin sisältyy 
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Aimo Viitala - palkinnon sai Teodora Draganova mitalistaan Bfack, 201 2. 

0raganova (s 1 980) työskentelee Bulgarian rahapajan kaivertajana 

sattu manvaraisuutta, joka ei ole sellaisenaan toistet

tavissa, kuten Ron Duttonilla. 

Jouduimme siis sulkemaan monta hyvää eh

dokasta ulkopuolelle. Toinen kriteerimme, kaksipuoli

suus, osoittautui vielä hankalammaksi. Yksisivu isuus 

oli pikem minkin sääntö kuin poikkeus. Nopea laskutoi

mitus katalogin avu l la vahvisti häm mästyttävän fak

tan: vain noin kymmenen prosenttia mitaleista oli kak

sisivuisia! Peräti seitsemän maata ei esitellyt yhtään 

kaksipuolista mitalia. Suomi o l i  tässä suhteessa lähes 

kum majainen, koska sen kaikki mitalit olivat kaksisivui

sia tai melkein kolmiulotteisia, yksi jopa nelisivuinen. 

Suomalainen käytäntö johtuu osin siitä, että Kilta on 

edellyttänyt kaksipuolisuutta vuosimitalikilpai luissaan, 

m utta silti. Mistä tässä mahtaa ol la kysymys7 

Kun lasketaan sivujen määrää, on pieni varaus 

siinä, että katalogin antamat tiedot ja kuvat eivät ol

leet täysin l uotettavia edes Suomen kohdalla. Lu ulen, 

että monessa tapauksessa mitaleiden takasivut ovat 

jääneet toimituksellisen kiireen takia merkitsemättä 

ja kuvaamatta. Toiseksi, jos näyttelyyn oli lähetet

ty vain yksi mitali, se oli saatettu samantien tu lkita 



Girt Burvis, Riga People, 201 3 

yksi puo l iseksi .  J a  ehkä dup l i kaatteja o l i  l opu l l isessa 

esi l l epa nossa jätetty pois myös t i l an  pu utteen vuoksi .  

Kun varmuutta e i  o l lut, katsomiskokemus jä i  joskus 

kuin i l maan .  He räsi pakottava tarve nähdä kää ntö

puo le l le ,  mutta ajatus katkesi tylyst i .  Saksa la isen O laf 

Stoyn p ien i  keraaminen Varjo-mita l i  väitti , että ta rvi

taan va loa,  jotta voi hypätä oman varjonsa y l i .  M iten 

se on nistuisi kuvatussa t i l assa? Väistyykö varjo y l i 

päänsä, jos  se onk in  a l itaj unnan  i l ki ku rinen demo

ni? M iten i hmeessä me pääsemme totuuden jä l j i l l e  

i lman kääntöpuo lta? 

Aimo Vi ita la  -pa l ki n non sai  loppujen lopuksi 

isä ntä maan Teodora D raga nova (s. 1 9 80) mita l istaan 

Black, joka sekään  ei o le  a idosti ka ks ipuo l inen ,  mut

ta joka kuitenk in  l ävistyksen kautta ottaa ha ltuunsa 

myös takasivua .  

KÄÄNTÖPUOLE LLA O L I S I  A I N A 

KÄÄNTÖPUOLENSA 

tuntuu kuitenkin  ku itenk in  si ltä, että yks ipuo l i nen 

mita l i  jättää käyttä mättä yhden taiteena lan  tä rkeistä 

i l ma is u ke ino ista. Se luopuu dua l ismista, d ia logista, 

s i itä että puo let voivat o l l a  su hteessa toisi i nsa mitä 

monina isi mmi l la ,  joskaan e i  l i ian  i l meisi l l ä  tavo i l l a .  

Kääntöpuo le l l a  on a ina  kääntöpuolensa.  Ede l

lyttääkö takasivu se l la ista ajatuksel l ista nytkähdystä, 

jota kuvata itei l ija visuaa l isuudessaan  vierastaa, va ik

ka muutoin ha lua is i  työskenne l l ä  p ienessä formaa

tissa7 Perinteisen mita l i n  tekeminen vaat i i  h ieman 

aforistista mie len laatua.  Ka ksipuo l isuuteen sisä ltyy 

p ien i  aja l l i nen  kyn nys, kerronna l l i nen  askel ,  joka ehkä 

monen mie lestä sitoo tai  h idastaa i l ma isua .  

Tuskin yksisivu isuude l l a  tavoite lti i n  p laketti

maisu utta, luu ltavasti s i itä on ha l uttu p ikemminkin  

e roon. Onko s i i s  tausta l l a a l emmuudentuntoinen toi

ve, että m uistuttama l l a  jota kin mu uta ta idemuotoa 

mita l itaiteen status para nee? Tu ntu u ko mita l i  itsenä i

semmä ltä, jos se operoi va i n  kaksiu lotteise l l a  p inna l l a 

maa l auksen tai  grafi i kan  tavo in? 

Vaatisi tuhd impaa tutki musta todeta, m inkä la inen  Va ikka maa lauksenk in katsomiseen ku u l u u  

i l miö yksisivu isuus mita l ita iteessa o n .  Ensi hätään a ikau lottuvu us, ka i kki on  s i inä ku itenk in  kerra l l a  nä-
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Olaf Stoy, 'Shadow ' - You need /ight, to jump over your own shadow, 201 3 

kyvissä. Tai ehkä kyse on sitä, että mitalitaide so
vittautuu näyttelyinstituutioon. Mitalin perinteinen 
käyttöyhteys, kädessä pitäminen, ei toimi näyttelyis
sä. Kun katsoja ja teos pidetään visusti erillään, on 
viisasta asettua jo valmiiksi katsottavaksi muun ku
vataiteen tapaan. Siihen viittaisi esimerkiksi se, että 
usein sarjallisuus tai kaksi- tai kolmiosaisuus korvaa 
takasivut. 

Mutta kategorisesti yksisivuisuutta ei kanna
ta torjua, sillä joskus se toimii hyvin. Se voi tuoda 
lisäarvoakin, kuten Draganovan tapauksessa. Myös 
Medallic Sculpture Studio -palkinnon mitalistaan The 

Ladder of Life saanut Iso-Britannian Abigail Burt hyö
dynsi yksisivuisuutta perustellusti. T ikapuut elämän 
metaforana johdattavat johonkin, josta emme tiedä, 
taitekohtaan, jonka tuonne puolen emme näe vaikka 
haluaisimme. Mitali otti siis takasivun huomioon jät
tämällä sen kuvaamatta. Edustakoon se samalla vaik
ka mitalitaiteen tuntematonta tulevaisuutta. 

.J 
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Abigail Burt, The Ladder of Life 

KUVAT 

CATALOGUE. INTERNATIONAL EXHIBITION OF CONTEMPORARY MEDALS. 

NACTIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM SOFIA 2 - 28 SEPTEMBER 2014 



OUT I JÄRV I NEN 

FI DEM Sof iassa 

Matkakirje 

mitalitaiteen 

maailmankongressista 

r Tavaksi on muodostunut, 

_J että osallistujat jakavat 

FIDEM-kongressin 

tunnelmia ja tapahtumia Mital itaiteen 

vuosikirjassa, jokainen omasta 

näkökulmastaan. Se voi tarkoittaa osittaista 

toistoa, mutta toisaalta, kukaan ei voi olla 

läsnä yhtä aikaa joka paikassa. 

FIDEM-kongressi oli tällä kertaa paljolti yhden hen
kilön, taideakatemiassa opettavan mitalitaiteilija 
Bogomil Nikolovin aikaansaannosta. Tukenaan hänel
lä oli toki kongressitoimisto sekä laaja oppilaskunta. 
Nikolovin keskeinen asema mitalitaiteen opettajana 
Bulgariassa vaikutti varmasti myös kongressin tee
maan, joka painotti, kuinka ollakaan, mitalitaiteen 
opetusta. Hän oli muovaillut myös kongressimitalin, 
joka on tyypi l l inen esimerkki taiteilijan suosimasta 
plakettimaisesta mitalityypistä. 

Ohjelma koostui perinteiseen tapaan esitel
mistä, näyttelynavajaisista erilaisista iltatilaisuuksista 
ja hallinnollisista kokouksista. Esitelmiä oli kaikkiaan 
24, ja ne keskittyivät taidehistoriallisiin tai ajankoh
taisiin aiheisiin. Teillä kertaa niitä ei ollut jaettu omiin 
sessioihinsa, vaan kuulijoita houkuteltiin ylittämään 
rajoja sijoittamalla niitä sekaisin eri sessioihin. 
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ESITELMÄT 

Itse pidin kongressissa esitelmän, jonka aihe koskette
li mitalitaiteen varhaisvaiheita Suomessa. Kongressin 
teemaa seuraten pyrin selvittämään, millä tavoin 
taiteilijoiden ja asianharrastajien suhde mitalitaitee
seen syntyi, ja miten he jakoivat omaa asiantunte
mustaan eteenpäin. Taidehistoriallisten esitelmien 
joukosta mieleen jäi mm. moskovalaiskollegan J ulia 
Krasnobaevan esitys Using engravings for invention 

of Napoleonic medals. Aineisto oli koottu Pushkin
museon mitali- ja grafiikkakokoelmista laajempien 
näyttely- ja julkaisuprojektien yhteydessä. Esitelmä 
oli kenties alun perin tarkoitettu edelliseen F I DEM
kongressiin jonka teemaan se olisikin istunut täydelli 
sesti. Mitalitaidetta harrastuksenaan tutkiva lra Rezak 
New Yorkista käsitteli pätevästi mitalitaiteen tradi
tion välittymistä ja kehitystä opettaja ja oppipoika 
-yhteyksien kautta: Medalists and Methods: Medallic 

Evidence of Filiation and Evolution .  Ajankohtaisista ai
heista kannattaa poimia esiin ainakin Marcy Leavitt 
Bournen esitys Teaching the Doubtful, aiheena British 
Art Medal Societyn pyrkimykset herättää taideopis
kelijoiden kiinnostusta mitalitaiteeseen. 

Hollantilaisen Linda Verkaaikin turhan epärea
listiseksi jäänyt puheenvuoro mitaleiden esillepanosta 
herätti vilkasta keskustelua. Suomalaisnäkökulmasta 
esitelmä alkoi tyrmäävästi esimerkeillä puhujan mu
kaan h uonosta esillepanosta, ne nimittäin olivat 
Tampereella 2010 järjestetyn FI DEM-kongressin 
näyttelystä. Tampereen taidemuseon laatima näyt
tely oli kuitenkin toteutettu näkemyksellä ja ammat
titaidolla, mitä ei voi sanoa monista sen edeltäjistä 
kuin seuraaj istakaan. 
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Ongelmana Verkaaik näki vitriinin j a  sen la
sin, joka estää katsojaa saamasta teoksista irti sitä, 
mihin tekijä on pyrkinyt. Taiteilija voi toki suhtautua 
kevytmielisesti siihen, mitä nykyisin hauraistakin 
materiaaleista va lmistetuille mitaleille tapahtuu, 
kun ne asetetaan nälkäisen taideyleisön sormeil
taviksi, tai kuinka järeitä, itse mitalia mahdollises
ti turmelevia kiinnityksiä, tai vaihtoehtoisesti alati 
läsnä olevaa vartiointia tarvitaan, jotta kenenkään 
halu sujauttaa mitali omaan taskuunsa ei kävisi 
yl itsepääsemättömäksi. 

Taiteilija ei yleensä aseta mitään esille omalla 
riskillään, ja vahinkotilanteessa vastuussa on viime 
kädessä aina näyttelyn järjestäjä. Museolla taas on 
vastuu kokoelmiensa säilymisestä sellaisessa kun
nossa, että ne ovat myös jälkipolvien ihailtavissa ja 
tutkittavissa. "Meidän jälkeemme vedenpaisumus" 
-tyyppinen ajattelu saikin tyrmäyksen ainakin museo
ammattilaisten taholta. 

NÄYT T ELYT 

Kongressin yhteydessä järjestettävä näyttely on mi
talitaiteen suurin kansainvälinen katselmus. Esillä oli 
näyttelyluettelon mukaan 693 mitalia 447 taiteilijalta, 
jotka edustivat 30 eri maata. Jokaisella jäsenmaalla on 
näyttelyssä oma kiintiönsä, ja valinnat tehdään joka 
maassa omien periaatteiden mukaan. Lopputuloksena 
on värikäs sillisalaatti, jossa perinteisempi ilmaisu 
ja villit kokeilut kilpailevat katsojan huomiosta. Voisi 
ehkä kuvitella, että kyseessä on jonkinlainen muo
donmuutosvaihe, mutta tosiasiassa tilanne ei ole juu-



Bulgarian Medall ists exhibition and 

Dutch project, Union of Bulgarian Artists 

Gal!ery Sofia 

ri muuttun ut sitten 1 990- luvun. F I D EMin kaltaiseen 

näyttelyyn valikoitu u  aina teoksia, joissa itsetarkoituk

sellinen kokeilu on asetettu varsinaisen sisä l lön ede l le. 

lloisenkirjavaa yleisvaikutelmaa vahvisti se tosiseikka, 

että lukujen valossa vai n  harvalta taiteilijalta oli esi l lä  

enemmä n kuin yksi teos. 

Kokei lullisuus  vä ritti myös useaa kongressin 

oheisnäyttelyä, joita oli tä llä kertaa peräti viisi. Sofian 

taiteilijatalossa oli esil lä  hol lantilaisten mitaliprojek

tin hedelmiä (mm. moottoroitu, lattial la omassa ai

tauksessaan robotti-imu rin tavoin harhaileva "mita

li"), Taideakatemiassa puolestaan Bogomil Nikolovin 

oppilaiden aikaansaannoksia. Nikolovin oma näyttely 

avattiin Kansallisgalleriassa. 

Kaiken kaikkiaan näyttelyistä oli havaittavissa, 

että sarjallisuus  tuntuu viehättävän taiteilijoita kak

sipuolisu utta enemmän. Yksipuoliset mitali - tai pla

kettisarjat olivat vahvasti edustettuina. Kuvaavaa on, 

että näyttelyluette lossa on erikseen mainittu ,  mikäli 

jonka ohittaminen johtaa usein helppoih in, toisinaan 

latteisiinkin ratkaisuihin, Päivän trendi näkyi myös 

Aimo N. K. Viitalan palkinnon jaossa: se myönnet

tiin isäntämaata edustaneelle Teodora D raganovalle. 

Draganovalla oli näytteillä kaksi mitalia tai parem

minkin plakettia sarjasta "Musta", molemmat yks i

puolisia ja uniikkeja ainakin nii ltä osin, kun niissä on 

käytetty lankapujotusta. 

Kaikkia kongressin yhteydessä näkemiäni 

näyttelyitä vaivasi yhteinen heikkous :  teoksiin liitty

v ien tekstien amatöörimäinen  toteutus .  Niissä nä

kyi kyvyttömyys asettua katsojan asemaan .  Tiedot 

o livat min imaaliset, pu uttee lliset ja epäyhte näiset. 

Osa teoksista jäi väistämättä mykiksi ilman taus

tatietoja. Onge lma on tuttu aiemmista näytte lyistä, 

mutta nyt oli vaikeata kuvitel la, miten tekstitys oli

si voinut  olla h uonompi. Näyttelytekniset ratkaisut  

ovat use in  myös resurssikysymyksiä, mutta m u u 

tama rivi tekstiä olisi käytä nnössä edellyttä nyt vain 

mital i  on kaksipuolinen - perintei nen tapa on päinvas- viitse liäisyyttä . 

.J tainen. Mitalin kaksipuo l i suus on taiteen laj in  perus-

olemukseen kuu luva älyllinen ja tekninenkin haaste, 
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Vuosikilpailun 201 4 

20 

Mitalitaiteen 

vuosimitalikilpailu 

201 4 

Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpailu oli 

järjestyksessä 49:s. Kilpailu ratkaistiin Helsingissä 6.3.2014 

pidetyssä palkintolautakunnan kokouksessa. Lautakuntaan 

kuuluivat Mitalitaiteen Killan nimeäminä puheenjohtajana kuvanveistäjä Anne 

Meskanen-Barman, tutkija Outi Järvinen, kutsuttuna jäsenenä Visavuoren 

museon museonjohtaja Pälvi Myllylä sekä Suomen Kuvanveistäjäliiton 

n imeäminä jäseninä kuvanveistäjät Jasmin Anoschkin ja Kirsi Kaulanen. 

Sihteerinä toimi Mital itaiteen Killan yleissihteeri Hanna Talasmäki. 



Tämän vuoden kilpailu ei ollut vapaa, vaan aihee

na oli Emil Wikström, jonka syntymästä on 1 50 

vuotta. Wikström oli kuvanveistäjä ,  mutta myös 

erittäin tuottelias ja menestyksekäs mitalitaiteili

ja. K ilpailuehdotukset saivat olla kooltaan enintään 

1 20 mm ja ne toteutettaisi in valettu ina mitaleina 

tekni ikan ollessa vapaa. Palkintolautakunta jakoi eh

dotukset A-, B-, ja (-luokkaan. A-l uokkaan sijo itett i in 

5 ehdotusta, B- luokkaan 10  ehdotusta ja (- luokkaan 

1 2  ehdotusta. Yksi k i lpa i luehdotus joudutti in hylkää

mään, koska se ei mito i l taan vastannut kilpailuohjel

maa. K ilpailuun saapu i  määräaikaan mennessä si is 

28 ehdotusta. Tälläkin kertaa jääti in hu ippuvuosien 

osallistujamääristä kauas taakse. 

Palkintolautakunta totesi kilpailun ehdotusten 

tason olleen hyvän. Varsinkin kilpailun kärjen osalta 

jälki oli laadukasta, aikaansa seuraavaa ja vakuutta

vaa. Nä in ollen vähä isestä osanotostaan huo l imat

ta mitalitaide näyttä isi kerta kerralta u udistuvan ja 

suuntaavan eteenpä in, eikä o le jämä hdetty vanhoih in 

kaavoih in, perinteitä ku itenkaan unohtamatta. 

Henki löstä tehtävä l l ä  mita l i lla on tekijä l le aina 

omat haasteensa ja se voi mahdoll isesti karkottaa 

osallistujia, m uotokuvan tekeminen kun ei ole tälle 

ajalle ominaista. Ehdotuksissa nä hti in myös henki

lömitaleiden luonteen muuttuminen; aina ei annet

tua aihetta tarvitse kasvokuvalla j uhlistaa vaan j okin 

mu ukin lähestymistapa on mahdollinen. 

Lautakunnan mielestä huomioitavaa oli mo

nen mitalin osalta kov in raskas kokonaisvaikutel ma. 

Vaikka visuaalinen kädenjälki o l i  herkkä ä ja ansio

kasta, ku itenkin mita l in  sivujen l i ia l l inen paksuus 

ja tu rha jämäkkyys pilasi kokonaisuuden. Mitali on 

pienoisveistos, taidetta molemmilta puoliltaan sekä 

sivu iltaan, suorastaan 4D taidetta. Mitalin pak

su us, sen reuna, p innan struktu u ri ja aihe pitäisi 

olla yhteenso pivia keskenä än, kokonaisvaikutelma 

ratkaisee. 

Mital i ehdotusten sisä l lön suhteen o l i  myös 

puutteita. Monessakaan ehdotuksessa ei visuaalinen 

ajatus jaksanut kantaa molemm il le puoliskoille saak

ka. Useiden ehdotuksen osalta toinen puoli oli jakset

tu ajatella sisällöllisesti loppuun asti ja ansiokkaasti 

muovailla, mutta toiselle puolelle ei paukkuja enää 

valitettavasti r i ittänyt. 

Palkintojen osalta lautakunta päätyi yksimie

liseen ratkaisuun. Ensimmäisen palkinnon sai J uha 

Welling ehdotuksellaan Muotin ja muodon lapsi, joka 

nousi suosikiksi jo alkumetreil lä .  Lautakunta o l i  eh

dottoman yksimielinen voittajasta, jonka ehdotus o l i  

taidokkaan yksinkertainen, joka suunnaltaan harkittu 

ja v i imeistelty. Mital i in yhdistetty teksti toimi koko

naisuuteen nähden moitteettomasti. Myös materi

aalisesti ki psissä ehdotus toimii o ivaltavasti ,  olihan 

Juha Wellingin inspi raation lähteenä ollut kuvanveis

täjä Wikströmin käsillä tekeminen; ki psimuotit, savi

mallit ja valutyöt vi imeistelyineen. Tällä kertaa myös 

ki psiversio otetti in tuotantoon mukaan ja se on ollut 

myynnissä mm Visavuoren museossa ja Tampereen 

taidemuseossa. Wellingin sanoin l ähtökohtia o l ivat 

myös Wikströmin herkät i hmisfigu ur it, jo issa pu hdas 

muotokie l i  tavoittaa ni in v iattomuuden, i lon, surun, 

to ivon kuin kärsimyksenkin. Muotin ja muodon lapsi 
on Wel l ingin mukaan tarina si itä ku inka muotti syn-
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nyttää muodon ja kuinka muodosta syntyy teos - tai
teilijan lapsi. 

Toinen palkinto meni Jarkko Rothin ehdotuk
selle Emil Wikströmin vahvat lenkit - kuvanveistotai

teen pitkässä ketjussa. Ehdotus oli leikkisä ja omape
räinen, valuteknisesti haastava ja mielenkiintoinen. 
Muotokuvan käsittelytapa oli hauska ja onnistunut. 
Kolmannen palkinnon sai Pekka Rytkönen ehdo
tuksellaan Sydämen ääni. Ehdotuksen rehevä muo
vailujälki oli ansiokasta ja muotokuva näköinen. 
Näiden lisäksi ehdotettiin lunastettavaksi ehdotuksia 
Inspiraationa avaruus ja Valetut ajatukset. 

Palkintolautakunta päätti jakaa vuosikilpailun 
kilpailuohjelmassa esitetyn palkintosumman toisin: 
1 palkinto 3000 €, 1 1  palkinto 2000 € ja 1 1 1  palkinto 
1000 €. Palkintolautakunta halusi suuremmalla pal
kintosummalla antaa tunnustusta ensimmäiseksi 
tulleelle ehdotukselle, joka erottu i  muista sekä tek
nisesti että sisä l löl l isesti loppuun asti ajateltuna ja 
viimeisteltynä. 
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Mitalitaiteen Killan hallitus päätti kokoukses
saan, että vuosimitalina toteutetaan ensimmäisen 
palkinnon voittanut ehdotus ja lunastetaan Petri 
Neuvosen ehdotus Valetut ajatukset, joka oli palkin
tolautakunnan mielestä kaunis, tasapainoinen ja vii
meistelty kokonaisuus. 

Mitalitaide elää, mutta ei voi niin hyvin kuin 
sille soisi. Tekijät, tilaajatahot ja keräilijät ovat käy
mässä harvalukuiseksi. Vuosimitalikilpailu on osal
taan onnistunut pitämään tätä hienoa taidemuotoa 
hengissä vuosi toisensa jä lkeen. Ensi vuonna juhli
taan Suomen Mitalitaiteen Killan 50-vuotisjuhla
vuotta ja niinpä myös vuosikilpailu jonka aiheena on 
Rakkaudesta, tulee olemaan järjestyksessään jo 50. 
Toivottavasti saamme hienon juhlavuoden ja run
saslukuisen kilpailun aikaiseksi .  Toivottavasti sai
simme myös median kiinnostuksen ja mitalitaiteen 
esi l le, jotta uusien mitalien rakastajien lukumäärä 
kasvaisi ja kävisi niin, etteivät vanhatkaan rakastajat 
mitaleitaan hylkäisi. 

Rakkaudella, 

kuvanveistäjä 

A n n e  Meska n e n - B a r m a n ,  

kilpailulautakunnan puheenjohtaja 

.J 



1 palkinto (3000€) 

J U H A  WELLI NG 

Muotin ja muodon lapsi 

Yksinkerta isuudessaan taidokas. Miel lyttävä 

kädessä. Kirjoitus toimi i  tyy l i l l isesti suhteessa 

kokonaisuuteen. Huole l l isesti vi imeistelty ja 

ehdotuksen kaikki sivut harkittuja. 
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1 1  palkinto (2000€) 

J A R K KO ROTH 

Emi l  Wikström - vahvat lenkit kuvanve istotaiteen 

p itkässä ketj ussa 

Viehättävä ja raikas, m uista poi kkeava mitali. 

Muotokuva näköinen. Tekstien tulkitseminen hieman 

vai keaa, e ikä kuvaa ei pysty katsomaan häiriöttä. 



1 1 1  palkinto (1000€) 
PEKKA RYT KÖNEN 
Sydämen ääni 

Tasokkaasti muovailtu. Ehdotuksessa hyvä 
paksuus suhteessa kuvapintoihin. Teksti vie 
voimaa muotokuvalta, joka rajaukseltaan saisi 
olla tiukempi. Kääntöpuolen teema irrallinen. 

25 
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lunastus (500€) 

P ET R I  N E U V O N E N  

Valetut ajatukset 

Tyylikäs muovailujälki ja viimeistelty kokonaisu us. 

Ehjä kääntöpuoli. Kaunis ja tasapa inoinen, 

ohuus on ansio. Yleisilmeeltään perinteinen. 

Emi l  Wikström - Insp i raatio avaruus 

Hauska idea,  ulkopuolen toteutus 

ei tarpeeksi v i imeistelty. Uskaltaa 

rikkoa muotokieltä. 



B-LUOKKA 

Valontuoja  (1 . )  

Sisältö yksinkertainen. 

Muotoilullisia ansioita. 

Toinen puoli eriarvoinen. 

Kivikasvot j a  valukaato 

Toiminnallinen, muotokuva 

näköinen. Perspektiivin, 

tilantunnun ja vii meistelyn 

pu utteita. 

Ensin työ, sitten huvi 

Massiivinen käteen. 

Historiallinen epäkohta. 

Muovailun taso ei ole riittävä, 

mutta kokonaisuus on elävä. 
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Visavuoren velho 

Visavuori-puoli eloisa, mutta 
ei kanna mitalia yksinään. Liian 
perinteinen, herkkyys puuttuu. 
Pinnan sommittelu ei toimi. 

Wikströmin kaari : 

Koristepuusepästä kuvanveistäjäksi 

Lystikkäät hahmot. Vanha
kantainen kuvasto viehättää. 
Sommitte lussa puutteita. 

Emi l i n  mesenaatti 

Positiivi- ja negatiivi-ilmaisun käyttö 
mielenkiintoista, mutta ilmavuus puuttuu, 
eikä viiva elä. Hyvä idea, sisällöllisesti 
rikas. Piirustusjälki liian ylimalkainen. 



Visavuoren mestari l l e  

Kauniisti, ammattimaisesti 
toteutettu. l iman tekstiä 
sisältö ei aukea. 

Visavuoren mestari 

Muovailtu puoli kaunis. 
Leikkisä, graafinen, trendikäs. 
Puolet eivät kommunikoi 
keskenään. 

Kivi 

Paksuus sopivassa suhteessa 
ronskiin pintakäsittelyyn. 
Turhan kookas teksti, 
anatomisia puutteita. 
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r-LOPPULAUSU NTO 

Kilpailu n ehdotusten taso oli yleisesti hyvä . Luultavasti 

rajatun aiheen vuoksi osallistuminen ei ollut ko-

v in  v i l kasta. Kärki oli laadu kas ja selkeästi e rottuva. 

Lautakunta piti e loisasta kuvittamisesta, mutta totesi 

v i imeistelyn tason olleen monen ehdotu ksen osal-

ta he ikkoa. I nnovati ivisuus koon ja muodon suhteen 

olisi toivottavaa. Lautaku nta kan nustaa k i inn ittä mään 

h uomiota eritoten kokonaisuuden hallintaan: m italin 

paksuuden, reunan, p inta-alan struktuur in  ja aiheen 

yhteensopivuuteen. Vai kka mital issa on kaksi puolta, 

nähdään se pienoisveistosmaisena kokonaisu utena. 

Sisällön suhteen toivotti in  k i inn itettävä n huomiota si i

hen, että visuaalinen  ajatus kantaisi m itali i n  asti ja sen 

molemmi l l e  puoli l le .  Li ian itsestään selvä sisä l lön idea 

ei herätä tarpeeksi k i innostusta. Ki lpailussa on nähtä

vissä mitalitaiteen - varsink in henkilömitalien - k i in nos

tavuuden lasku ja sen l uonteen m uuttuminen . 
.J 
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Visavuoren veistäjä 

Muotokuvassa ei nä köisyyttä. 

Anatomisia onge l mia. Ehdotus 

turhan paksu suhteessa 

muovailujälkeen.  



Emi l  W ikström 

ja m ita l ita i teen 

varha isva i heet 

Suomessa 

OUT I JÄRV I NEN 

Sofian F I DEM-kongressin teemaksi oli 

valittu mitalitaiteen opetus. Tämä artikkeli 

on suomeksi toimitettu versio Sofiassa 

pidetystä esitelmästä. Sen aiheena on Emil Wikströmin 

(1 864-1942) suhde mitalitaiteen opetukseen. Wikström 

kuuluu kotimaisen mitalitaiteen pioneereihin, mutta 

hänen ensikontaktinsa mitalitaiteeseen sekä alan tiedon 

jakamiseen on perin huonosti dokumentoitu. Vuosikirjan 

edellisessä niteessä julkaistua artikkelia varten keräämäni 

aineisto herätti kysymyksen mm. siitä, miten Wikström 

alun perin sai kontaktin mitalitaiteeseen, ja millä tavoin 

hän siihen perehtyi.1 

Kirjoittaja on FM ja 

Suomen kansallismuseon 

rahakammion amanuenssi 
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Emil Wikström Pariisin ateljeessaan Säätytalon 
päätykolmion veistosryhmän äärel lä 1 899. 

Mitalitaiteen historia on maassamme varsin lyhyt. 

Ensim mäiset suomalaisesta aloitteesta ideoidut 

mitalit ovat 1700-luvun lopulta, ja niiden toteutus 

oli ensin ruotsa laisten, sitten venäläisten ja jopa 

saksa laisten kaivertajien ja taiteilijoiden käsissä. 

Kotimaisten taiteilijoiden kiinnostus mitalitaiteeseen 

heräsi 1 800-luvun lopulla. Tavallaan tätä voi pitää 

liikkuvaan junaan hyppäämisenä, sillä kuvanveistäjät 

ympäri Eurooppaa olivat vuosisadan puolivälistä läh

tien a lkaneet syrjäyttää kaivertajien am mattikuntaa 

mitalitaiteen asiantuntijana. Tämän oli mahdollista

nut kaiverrustekniikan koneellistuminen. Pikkutarkka 

kaivertaminen ei enää ollut mita lin toteutuksen tär

kein vaihe, vaan h uomio keskittyi nyt mitalin ma l lin 

muovailemiseen. Mallin saattoi tehdä suureenkin 

kokoon, kun kaiverruskone huolehti sen pienentämi

sestä. Tämä oli omiaan herättämään kuvanveistäjien 

kiinnostuksen aiem min käsityöteol lisuuden tuotteina 

pidettyi hin mitaleihin. Muutos näkyy myös Pariisin 

salonkinäyttelyissä, joissa mitalitaide vähin erin siir

rettiin kuvanveisto-osastoon. Sitä oli alun perin esi

telty kaiverrustaiteena grafiikan yhteydessä.2 

TAPAUS EMI L W I KSTRÖM 

Mitalitaiteen harrastus levisi meillä aluksi akatee

misiin piireihin, ja saavutti laajempien kansanosien 

huomion 1 800-luvun lopul la,  sa moihin aikoihin kun 

taiteenala siirtyi kotimaisiin käsiin. Tållä on varmasti 

yhteys myös laajempaan kansalliseen heräämiseen, 

mutta oliko ta usta lla aktiivisia toimijoita, ja mitkä oli

vat heidän motiivinsa? Mikä puolestaan herätti suo

malaisten kuvanveistäjien kiinnostuksen - miten he 

saivat tietoa ja kokemusta alasta? Aikansa johtavaksi 

kuvanveistäjäksi arvioitu Wikström oli, paitsi tunnettu 

monumenttien, muotokuvien ja hauta muistomerkki

en tekijä, myös ensim mäinen mitalitaiteeseen toden 

teolla perehtynyt kuvanveistäjä maassa m me. Hänen 

tiedetään muovailleen nelisenkym mentä mitalia, 

mutta miten hän tuli ryhtyneeksi mitalitaiteilijaksi? 

"Nojatuolitutkija l l a "  ei yleensä ole mahdol

lisuutta ku luttaa päiväka usia seulomassa arkisto

lähteitä, joten ensim mäiseksi on käytävä painetun 

sanan kimppuun. Mitalitaide on kuitenkin harvoin 

huomion kohteena taideh istoria l l isissa tutkimuk-
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A. E. Nordenskiöldin Koillisväylän purjehdus 1 880 (56 mm). Walter Runeberg muovaili mitalin Jae. Ahrenbergin luonnosten pohjalta 

Carl Jahn vastasi leimasimien kaiverruttamisesta. 

s issa s i l l o inkaan kun aiheena on kuvanveisto. Näin läpikäyminen tuottais i  Em i l  Wikströmin mita l i tai-

on asianlaita myös E m i l  Wikströmin tapauksessa. teesta moniu lotteisemman kuvan. 

Konkreettisin es imerkki tästä on suhteell isen tu ore 

Wikström istä julkaistu väitöskirjatutki mus, jonka 

y l i  450 sivu l la m ital i taidetta ei käytännössä käsi

te l lä lainkaan.3 Kymmenen vuotta varhaisem mas

sa näytte lyju lkaisussa mital i taiteel le  on omistettu 

yksi tekstis ivu sekä kuus i  kuvas ivua kaikkiaan 133  

sivusta. Sisältö noudattelee 1 940-l uvun tu lkintoja, 

eikä mitään varsinaisesti u utta tietoa tuoda esil le.4 

Molempien ju lkaisujen lähdeluettelossa on kuiten

kin mainittu laajat arkistolähteet. Onko kyse s i itä, 

ettei m italeita koskevaa t ietoa löydy arkistoistakaan, 

vai eikö se o le tutkijoiden mielestä ki innostavaa? 

Aineiston niukku us sel ittää t i lanteen ainakin os it

tain. O len itse käynyt lävitse Visavuoressa säi lytet

tävän E m i l  Wikström in oman arkiston ni menomaan 

s i inä toivossa, että s ie ltä löytyis i  mitaleihin liittyvää 

t ietoa. Tietoa löytyy kyl lä, m utta eni m mäkseen sa

tunnais ia luonnoksia sekä eri laisia käytännön asi

o ihin l i ittyviä tositteita. Wikström in kirjearkisto s i 

jaitsee Kansal liski rjastossa, ja toiveissa on, että sen 
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VARHAI SET MITALITAITE I L I JAT: WALTER 

RU N EBERG J A  CARL JAH N 

Ennen Emi l  Wikströmiä mitaleita o l i  käytännössä muo

vai l l u t  vain muutama kuvanveistäjä. Kansallisrunoi lija 

J. L. Runebergin poika, täysplastisten monumenttien ja 

muotokuvien tekijänä tunnettu kuvanveistäjä Walter 

Runeberg (1 838-1 920) o l i  heistä yksi .  Hänenkään 

kohdal laan ei tunnu löytyvät tietoja si itä, mikä tai kuka 

johdatti hänet mital itaiteen pari in. Nuoren Runebergin 

ensimmäinen opettaja o l i  ruotsalaissyntyinen C. 

E. Sjöstrand (1 828-1 906), jota pidetään maamme 

ensimmäisenä ammattimaisena kuvanveistäjänä. 

Sjöstrand tunnetaan kyl lä reliefitaitei l i jana, mutta mi

taleita hänen ei tiedetä tehneen. Runeberg täyden

si opintojaan Kööpenhaminassa Wi lhel m  Bissenin 

(1 798-1 868) johdol la, jolla ei myöskään tiedetä o l leen 

yhteyttä mital itaiteeseen. Hänen "mital isuhteensa" 

synty jää si is spekulaatioiden varaan, ja ne johtavat 



Walter Runeberg 1 870-luvun 

alkupuolella. 

C. G. Estlander 1 880-luvun puolivälissä Rahapajan kaivertaja Carl Jahn 

kuvattuna ennen vuotta 1 898. 

Runebergin Pariisissa viettämiin vuosiin. Hän asui per

heineen kaupungiss2 17  vuoden ajan, eikä 1 800-luvun 

lopun ranskalaisen mitalitaiteen kukoistus varmaan

kaan jäänyt häneltä huomaamatta.5 

Runebergin elämäkerta on me lko tuore, mutta 

siinä ei u hrata tilaa tälle kysymykselle, vaikka taitei

lijan uralle päätymiren sekä opinnot tu levat m uuten  

melko seikkaperäisesti selvitetyiksi. Huomattavaa 

kuitenkin on, että kirjassa kuvataan kahden mitalin 

syntyprosessi, ja teosluettelossa mainituista mita

leista puuttuu vain  yksi.6 

Taiteilijan ensimmäinen mitali toteutettiin tut

kimusmatkailija ja tiedemies A. E. Nordenskiöldin 

(1832-1 901)  Koillis·✓äylän purjehduksen muistoksi. 

Mitalin su u n nittel usta oli järjestetty kilpailu 1 880, 

jonka oli luonnoksellaan voittanut Jae. Ahrenberg 

(1 847-1 91 4), arkkitehti, kirjailija ja tun nettu mita

litaiteen edistäjä. Runebergia pyydettiin ilmeisesti 

muovailemaan mal l " t  luon nosten perusteella. Hän oli 

muovaillut Nordenskiöldin rintakuvan jo 1 876.7 

Runebergilla oli perhesiteiden kautta yhteyksiä 

oppineisiin piireih i n  joill e  mitaleiden keräily ja teet-

täminen oli tavalla tai toisella tuttua. O leske llessaan 

Roomassa hän tutustui mm. professori C. G. Est

landeriin (1 834-191 0), joka oli varsin kiin nostu nut 

mita l itaiteesta. Runebergin  ja Estlanderin kirjeen

vaihtoa siteerataan elämäkerrassa ahkerasti, mutta 

kirjoittaja näkee Estlanderin lähinnä taidekriitikkona. 

Hänet mainitaan kuitenkin myös mitalitaiteen yhtey

dessä Svenska Litteratursällskapetin hallituksen jäse

nenä kun yhdistys päätti teettää mitalin Vänrikki 

Stå lin tarinoiden julkaisemisen 50-vuotismuistoksi 

1 89 8.8 Kuten tun nettua, mitali ei koskaan toteutunut  

kireän poliittisen ti lanteen vuoksi.9 

Toinen mitalitaiteen pioneeri oli berliiniläissyn

tyinen Carl Jahn (1 844-1 912). Hänet värvättiin raha

pajan kaivertajaksi Helsinkiin 1 874. Kaivertajan tehtä

viin kuului pääasiassa ulkomai l la koneellisesti tehtyjen 

kaiverrustöiden valvonta - siksi Jahnin nimi löytyy 

useasta kotimaisesta mitalista. Hänen oma tuotan

tonsa koostuu lähinnä palkintomitaleista, vaikka hän 

tunsi henkilökohtaista mielenkiintoa erityisesti muo

tokuvien tekemistä kohtaan. Siitä on Kansal lismuseon 

rahakammion kokoelmissa todisteena ainakin 15 gal-
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Helsingin yleisen taidenäyttelyn kultamitali 1 885 (43 mm), Carl Jahn. 

vanoplastista m uotokuvareliefiä, joiden aiheina ovat 

niin perheenjäsenet kuin eurooppalaiset merkki hen

kilöt. Hän on toteuttanut muotokuvia myös vahaan. 

Rahapajan kaivertajan virkavelvollisu u ksiin ku ului 

myös kaiverrusopin antaminen tarvittaessa. Jahnilla 

tiedetään olleen ainakin kolme kaivertajaoppilasta, 

mutta kukaan heistä ei ilmeisesti ollut tekemisissä 

mitalitaiteen kanssa. Jahn toi mi myös p i irustuksen ja 

perspektiiviopin opettajana eri taidekouluissa.10 

EMI L  W I KSTRÖM I N  OPETTAJAT? 

Kuten tunnettua, Emil Wikström tähtäsi al uksi käsi

työläisam mattiin, m utta sii rtyi pian taideopintojen 

pariin. Hän opiskeli myös Carl Jahnin johdolla, mutta 

tietojen mukaan vain p i i rustusta.11 Opettaja ja oppilas 

ovat toki voineet keskustella mitalitaiteesta, mutta 

todisteita siitä ei ole säilynyt. Varmuudella voidaan 

sanoa vai n, ettei ensikosketus  mitalitaiteeseen syn

tynyt ainakaan kaiverrusopin kautta. Wikström lähti 

julkisten ja yksityisten apurahojen tu rvin opiskele

maan taiteteolliseen oppilaitokseen Wienii n. Hänelle 
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Carl Jahn , omakuva vuodelta 1 91 0 (200 mm) 

suositeltiin kuitenkin p ian opintoja Taideakatemiassa, 

joten hän opiskeli a luksi molemmissa. Tämän jälkeen 

hän siirtyi Pariisiin, ja palasi myöhemmin molem piin 

kaupun keihin täydentämään opintojaan. 

Wikström opiskel i  Pariisissa talvella 1 988-89 

Henri Chapun ateljeessa. Chapu (1833-1 891) oli ku

vanveistäjänä uusklassisti, mutta hänen mitalinsa ja 

etenkin muotokuvamedaljonkinsa edustivat moder

nimpaa, romanttista suu ntausta.12 Visavuoren ar

kistossa on säilynyt kopio Chapun antamasta todis

tuksesta, m utta se on läh innä yleisarvio Wikströmin 

kyvyistä ja taidoista. Chapu mainitaan mitalitaidetta 

käsittelevässä kirjallisu udessa Wikströmin opetta

jana ensimmäisen kerran 1930-luvulla, mutta ilman 

tarkempia tietoja.13 Tämä on joka tapauksessa myö

hemmin tulkittu Wikströmin ensim mäiseksi merkit

täväksi kosketukseksi mitalitaiteen kanssa. 

Emil Wikströmin mitalitaidetta käsittelevää 

laajempaa artikkelia laatiessani tuli tietoon yksityis

kokoelmassa oleva kipsinen muotokuvamedaljonki. 

Sen aiheena on N. A Nordenskiöld, oman aikansa 

kenties tunnetuin suomalainen. Reliefi on signeerattu 
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Emil Wikström noin vuonna 1 890 

Taidemaalari Jean-Victor Schnetz 

( 1 787-1 870), Chapun muovailema 

muotokuvamedaljonki (1 32 mm) . 

Henri Chapu. 

Kopio Chapun Wikströmil le 1 889 kirjoittamasta todistuksesta 
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A. E. Nordenskiöld, muotokuvareliefin on nimikirjainten perusteella muovaillut Emil Wikström. 

nimikirjaimin EW, jotka viittaavat varsin vahvasti Emil 

Wikströmiin. Siinä ei valitettavasti ole minkäänlaista 

vuosilukua, mutta tyylin perusteella sen voi uskoa 

olevan varsin varhainen teos. 

Nordenskiöld-mitalista järjestettiin kilpai-

lu 1 8 80, mutta on varsin epätodennäköistä, että 

Wikström olisi muovai llut rel iefin tuo lloin. Hän toki 

osoitti lahjakkuutta jo nuorella iällä, mutta on vaikea 

kuvitella, että 15-vuotias nuorukainen olisi saanut 

reliefin aikaan ilman minkäänlaista taiteellista kou

lutusta. Toisen "tutkintalinjan" mukaan reliefillä voisi 

olla yhteys Chapun ateljeessa saatuun opetukseen. 

Toisaalta se henkii vahvasti uusklassism ia, joka on 

melko kaukana Chapun romanttisuudesta. 

Wikströmin Wienissä viettämät vuodet (1883-

85 ja 1 888) ovat tähän mennessä jääneet mitalitaiteen 

kannalta vähemmäl le huomiol le. Edmund Hellmer 

(1 850-1935) oli itävaltalainen kuvanveistäjä ja Wienin 

taideakatem ian professori, joka to imi  Wi kströmin 
opettajana.14 Professori piti Wikströmiä yhtenä par

haista oppilaistaan, ja palkkasi tämän omalle työh uo

neelleen apulaiseksi 1 884. Wikström odotteli tuolloin 
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apurahaa, ja pystyi näin ansaitsemaan elantoaan. 1 888 

Wikström totesi kotiin lähettämässään ki rjeessä ole

vansa sekä professorin vanhin että paras oppilas.15 

Hellmer ei ollut tähän saakka kiinnittänyt huo

miotani, kunnes satunnainen internet-haku tuotti 

osu man. Saksalaisen huutokau pan verkkosivuilla oli 

myytävänä Tauernin rautatietunnelin valmistu misen 

muistoksi 1906 lyöty mital i ,  jonka tekijäksi oli mainit

tu Ed mund Hellmer. Mita l in muovail ijalla on selvästi 

aiempaa kokemusta alasta. Hellmerin kohdalla tör

mää yanhaan ongelmaan: hänen u ransa mitalitaiteili

jana vaikuttaa näkymättömältä. 

MITA L ITA ITEEN E D I STÄMI NEN 

Taiteesta ja sen tukemisesta kiinnostuneilla piireillä on 

aina ollut tapana valita omat suosikkinsa. Tätä suosik

kijärjestelmää leimasivat 1 800-luvun lopun Suomessa 

myös kiel ipo l i ittiset kysymykset. Asenteet näkyi

vät kuvanveistotilauksissa ja ju lkisissa kilpailuissa. 

Kannatukseen ei alu ksi liittynyt tyyl imieltymyksiä, vaan 

niiden on katsottu muodostuneen suosioon noussei-



Jae. Ahrenberg 1 894. 

Tauern-tunnelin avaaminen 1 907 (1 00 mm) , Edmund Hellmer. 

Edmund Hellmer. 

den kuvanveistäj ien tyyl in  pohja lta.16 Emi l  Wikströmin  

takana seisoivat suomenmiel iset pi i rit, mutta myös 

ruots inkie l istä y lä l uokkaa edustanut Jae.  Ahrenberg. 

Hän asetti todennäköisesti etusija l le  taiteen ja ehkä 

erityisesti mital itaiteen - a inakin  tässä tapauksessa.17 

Ahrenberg o l i  m ita l ien kerä i l ij än  poika, joka 

omistautu i  m ita l itaiteel l e. Hän  o l i  m u kana  \yöttämäs

sä useita mita leita, ja teki mon i in  myös itse luonnok

set. Sen l isäksi häne l l ä  o l i  ideoita mita l ita iteen opetuk

sen järjestämisestä Suomessa. Hänen ajatuksenaan 

o l i  kutsua opettajaksi  Er ik L indberg (1873-1966), 

Ruotsi n kun inkaa l l isen rahapajan  kaivertaja jo toises

sa suku po lvessa .18 Wikstöm sai ensimmäisen mita l i 

t i l auksensa i lmeisesti juuri Ahrenbergin a nsiosta he

rätettyään tässä sitä ennen to iveita keh ityskykyisenä 

kuvanveistäjänä .  Ahrenberg n imittä i n  teki l uonnok

set itse ehdottamaansa Suomen Ta ideyhdistyksen 

50-vuotismita l ia  va rten ,  ja Wikström sai muova i l l a k

seen mita l i n  takasivun ma l l i n  (etusivuna käytetti in  

va lm ista ke isar imuotokuvaa) .19 

Aiemmin ma in ittu Est la nder o l i  Ahrenbergin 

läheinen ystävä ja antoi usein taustatukea tämän 
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Suomen Taideyhdistyksen 50-vuotismitali 1 896 (48 mm) . Etusivun muotokuva on Pietarin rahapajan 

taiteilija Leopold Steinmanin työtä, ja sitä ol i aiemmin käytetty Suomen Talousseuran mitalissa. 

Wikström muovaili takasivun Jae. Ahrenbergin luonnoksen pohjalta. Mitalin kaiversi Carl Jahn. 

mitaliprojekteissa. Maamme ensimmäinen taidehis

toriaa käsittelevä, 1 867 ju l kaistu teos on Estlanderin 

kynästä l ä htöisin. Hän käsittelee siinä Ruotsin mita

litaiteen h isto riaa siinä määrin asiantuntevasti, että 

vaikuttaa ilmeiseltä, että hänellä oli oma mitaliko-

koelma sekä varmaankin myös siihen liittyvää ki rjal-

lisuutta.20 Ah renbergista poi keten hän  ajattel i, ettei

aika o l l ut vielä kypsä mitalitaiteen opetu kselle - mi-

talien tuottaminen o li hänestä ensisijainen tavoite.21

Emil Wikströmiä sen sijaan kiinnosti opetus. 

Turun Taideyhdistyksen piirustuskou lun johtokunnan 

jäsenenä hän keskittyi erityisesti kuvanveiston ope

tu ksen heikon aseman parantamiseen, ja tuki mm. 

entisen oppilaansa Theodor Schalinin (1 882-1960) 

valintaa kuvanveiston opettajaksi.22 Vaikuttaessaan 

Helsingissä Wi kström toimi Suomen Taideyhdistyksen 

piirustuskoulun ( myöh. Kuvataideakatemia) tarkas-

tajana Viktor Malmbergin (1 867-1936) to imiessa ku-

o l la useita yksityisoppilaita Visavuoressa. Todisteita mi

talitaiteen opetu ksesta tässä yhteydessä ei toistaiseksi 

ole löytynyt, mutta se tiedetään, että lähes puolet hänen 

oppilaistaan tuli tunnetuiksi myös mitalin tekijöinä.24 

LOPUKSI  

Tå män pienen tutkimuksen yhteydessä e i  tullut yllätyk

senä, ettei mitalitaidetta ei ole tehty kovin näkyväksi ku-

vataidetta käsittelevissä ju l kaisuissa. Sama koskee alku-

peräislähteitä; niiden tarjoama aineisto on mitalitaiteen 

osalta kovin satunnaista. Emme voi tietää, kuinka tietoi

sesti taiteilija toimii "arkistoidessaan" työhönsä l i ittyvää 

materiaalia tulevaisu uden tutkimusaineistoksi . 
..1 

vanveiston opettajana yli ko l mekymmentä vuotta.23 > Emil Wikström 1 930- luvulla.

Sekä Malmbergi l la että Shcalinilla o l i  ura myös > C. G. Estlander 70-vuotta1 904 / Finsk Tidskrift 25 vuotta 1 901 (56 mm).

mitalitaiteilijana ja näin o l len myös mahdol lisuus vä- Mitalin muovaili Carl Jahn oletettavasti Signe Ahrenbergin luonnoksen pohjalta. 

littää tietojaan oppilail leen. Wikströmil lä  itsel lään ehti KuvA ouT, JÄRVINEN 
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42 



Kymmenen 

kysymystä 

m ita I ita iteesta 

SAKARI  KAN NOSTO 

Mita l i  kertoo pal jon. Se kertoo tarinan, a iheen ja mahdol l isen anekdooti n l isäksi 

myös tekijästään .  On ki innostavaa katsoa ja kokea mita l ia kämmene l lään ja 

ottaa vastaan mitä se opettaa .  Mita l issa on nähtävissä monen la isia asioita : 

herkkyyttä, ajatusmaai lmaa, tekniikkaa, tyyl iä sekä kädenjälkeä. Miten mita l i  on sommiteltu, 

aihe rakennettu ja pinta käsitelty. Mi l lainen on tekijän plastisuuden taju, muova i lu - ja va l ujä l ki .  

Mahdol l isesti myös mitä tekijä on tuntenut ja  ajatellut mitalia luodessaan. Monesti mita l i  

kertoo myös l ukija l leen tekijänsä koulutustaustan, paikkakunnan, vaikutteet, aikakauden sekä 

ta ite i l ijan esi kuvan ja sekä tyylin muutoksen tai kehityksen vuosien saatossa. Ta itava mita l i n  

lukija, kuten mon i  teistä on, osaa myös sanoa pronssin koostumuksen sekä val imon ta i va lajan. 

Monesti on ki innostavaa tietää miten taitei l ija on teoksensa tehnyt ja mitä ajate l l ut. Minua 

ki in nosti tietää hieman l isää myös taiteilijoista. Utel in viime aikoina ki lpai luissa menestynei ltä 

tekijöi ltä h ieman mital in tekemisen taustoja. 

.J 

Kirjo ittaja on kuvanveistäjä ja K i l l an  ha l l ituksen varapu heenjo htaja 
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ystä m ita tita iteesta 

1 .  (Y1iten tutustui mitalitaiteeseen ja mitä se s inussa herätti? 

2. Mitä mita jitalde 'sinu l le merkitsee? 

3. Mitali i ei ija, joka on vaih;ttanut sinuun esikuvana? 

4. Mikä mitali on antanut itsellesi eniten / Kolme itsellesi merkittävintä mitalia? 

5. Kuinka mitalisi syntyy tai mitä prosessi vaatii sinulta? 

6. Kuinka mitalitaidetta tulisi mielestäsi markkinoida tai tuoda nuorten tietoisuuteen. 

7. Missä kulkevat mitalin henkiset tai fyysiset rajat? 

8. Mitä täydel l inen mitali pitää sisä l lään? 

9. Mil lainen on mitalitaiteen tulevaisuus? 

1 0. Lista omista mitaleistasi? 



Andrei Bakharev (s. 1 981 Pietari) 

Turku 

1 .  Löysin kou l un k irjastossa Antonio Pisanellon 

k irjan kuin o l in 1 4  - vuotias. Muistan, että hänen 

kuvamaailmansa vangits i  minut pitkäksi aikaa. 

2. Mitalitaide on monimerkityksellinen ja haastava 

ilmaisu muoto 
3. Antonio Pisanello 

4. Valitettavasti en voi vastata tähän 

kysymykseen, sillä pidän todella monista eri 

mitaleista. Niitä on h uomattavasti enemmän, 

kuin kolme ja siksi tuntuu pahalta laittaa ne 

paremmuusjärjestyksen. 

5. Mitali joko syntyy tai sitten ei. Useasti se vaatii 

aika selkeän visuaalisen idean. Ennen mitalin 

tekoa teen paljon piirustusluonnoksia. 

6. Mielestäni pitäisi järjestää enemmän kursseja 

taidekou luissa sekä järjestää kansainvälis iä 

symposiumeja nuoril le mitalitaiteesta 

kiinnostuneille ja yleensäkin esittää mitalitaidetta 

enemmän. Retrospektiivi näyttelytoiminnan 

lisäksi olisi hyvä, että mitaleja tekevät taitelijat 

esittäisivät mitalitaidetta yksityisnäyttelyissä än. 

Tarvitaan myös enemmän monipuolista ja 

kokonaisvaltaista teoreettista työtä.  

7. Ne ovat sidoksessa historiallisen kontekstiin ja 

jokaiseen yksittä iseen teokseen. Joka aikakausi 

tuo jotain uutta. Uskon, että rajoja ei sinänsä 

välttä mättä ole, jos ajatus on selkeä ja teoksen 

toteutustapa tukee siitä ajatusta. 

8. Kaksi kaunista puolta, jotka ovat tasopainoisesti 

vuorovaikutuksessa. 

9. Se on todella avoin. Uskon kuitenkin, että 

mitaleita tehdään tulevaisuudessakin. 

10. Andrei Bakharev: 

1997 Isoisä 

2006 Pyöräily 1 

2006 Pyöräly 11 

2007 Micael Agricola 

2008 Yömetro 

2008 Avain 1 

2008 Avain 11 

2008 Purkka 

2009 Takki 

2009 Sairaala 

2010 Salakuuntelu 

201 1 Pinokkion kuolema 

2012 Serafim 

2013 Sivistys 

2013 Ihmisyys 

2013 Taide 

Anne Meskanen-Barman (s. 7 9 6 6  Valkeakoski) 

Espoo 

1 .  Ens immäisen kerran Kankaanpään taidekou lussa 

ollessani, jossa opettajana oli mm. Pertti Mäkinen. 

Todel l inen herääminen tapahtui  työskennellessäni 

kuvanveistäjien Tapio Junnon ja Pirkko Nukarin 

assistenttina vuosina 1 996-2002. Sil loin avustin 

Tapio Junnoa mitalien muottien otossa ja niiden 

kipsivaluissa. Siihen aikaan omien mitalien 

tekeminen tuntui vielä haastavalta, mutta siemen jäi 

vahvasti itämään. 

2. Olen nykyään suorastaan hurahtanut mitalitaiteen 

puolesta. Toivoisin, että mitalitaiteen arvostus 

nousisi ja koettaisiin suoranainen renessanss i .  

3. Varsinaista esikuvaa minul la ei  ole, mutta 
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kuvanveistäjien Kauko Räsäsen, Toivo J aatisen 

ja Pirkko Viitasalon mitalituotantoa olen kyl lä  

arvostanut suuresti. 

4. Varsinkin Kauko Räsäsen moniosaiset mitalit ja 

Toivo Jaatisen Pisanello ovat jääneet mieleen. 

5. Oma mitalinteko historiani on kovin o h ut ja 

lyhyt, mutta minua inspiroi sopivan rajattu aihe. 

Mitalini syntyvät niin kuin m u ukin tuotantoni; 

ensin a iheeseen syventymällä ja sitten alkaa 

ajattelutyö. Pohdin tulevaa teosta hyvinkin pitkään 

ennen varsinaista fyysistä työstövaihetta .  Tekniset 

ja taiteel liset ongelmat ja niiden ratkaisu on oma 

l ukunsa ja mielestäni se on parasta koko prosessissa. 

6. Osaltan i  pyrin m italitaidetta tuomaan esiin 

aina kun se vain on mahdo llista, mutta varsinaista 

markkinaideaa minulla ei ole. 

7. Taivas on rajana, mutta itse olen mieltynyt 

mita l i in, joka on kä m meneen sopiva. Aihe ja tekijän 

käsiala va ikuttavat tapauskohta isesti . 

8. Se on kaksipuolinen m utta ajatuksellisesti 

kuitenkin monikerroksinen sekä houkuttelee 

koskemaan. Se on ta ideteos, jota jaksaa ihmetellä 

a ina uudelleen ja taas löytää u uden tulokulman. 

9. Näen sen kahdensuuntaisena; joko tekijät, 

kerääjät ja tilaajatahot häviävät lopu llisesti tai 

kiinnostus kasvaa ja mitalitaiteen u usi tuleminen on 

edessäpä in. 

10. Anne Meskanen- Barman: 

2009 Itämeri käsissämme 

(Mitalitaiteen Killan vuosimitali 2009) 

2014 Suomen Kulttuurirahaston 75-juhlavuoden 

kolmen mitalin sarja: Taide ja kulttuuri, Tiede 

ja sivistys ja Yhteiskunta ja ihmisyys 
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Anna Heinonen (s.1 981 Turku) 

Turku 

1 .  Tutustuin mitalitaiteeseen opiskellessani Turun 

Tai deakatemiassa, missä oli kokoelma erilaisia 

mitaleja.  Oli valaisevaa huomata, että mitalitaide 

onkin paljon monipuolisempaa kuin minkälainen 

mielikuva minulla oli mitalitaiteesta ollut. 

K i innostukseni mitalien tekemistä kohtaan heräsi. 

2. Olen tähän mennessä tehnyt vasta yhden 

mitalin. Mitalitaide on kuitenkin yksi kiinnostava 

kuvanveiston laji, jota tulen varmasti vielä 

tulevaisuudessa tekemään enem män. 

3. Opettajani, kuvanveistäjä Erik Mäkinen, 

koska hänen ansiostaan alu n per in tutustu in 

mitalitaiteeseen. 

4. Viime vuosien mitalitaiteen vu osikilpailujen 

voittajat ovat ol leet vaikuttavia. Andrei Bakharevin 

mitalit Pinokkion kuolema (2011 )  ja Serafim (2012) 

sekä J uha Wellingin Muodon ja muotin lapsi (2014) 

poikkeavat kaikki kiinnostavasti mitalitaiteen 

perinteestä täyttäen sa mal la mitalin edellytykset. 

5. Tåhän on vaikea vastata, koska veistosteni 

tekoprosessit ovat aina yksilöllisiä .  Mitalini Suuret 

odotukset syntyi teemoista, joita käsittelin samoihin 

aikoihin myös muissa teoksissani. 

6. Nuorten pitäisi saada tutustua mitalitaiteen 

laajaan kirjoon. Eri tavoin toteutettujen mitalien 

näkeminen a uttaa laajenta maan kuvaa mitalitaiteen 

mahdollisu uksista. Mita l ityöpajat voisivat olla yksi 

vaihtoehto tutustua  m italita iteeseen. 

7. Pienehkö koko ja kaksipuolisuus ovat mielestäni 

mital in  etuja. 

8. Mitalin molemmat puolet tukevat toisiaan 

oiva ltavasti ja muodon sekä pinnan käsittely on 

taidokasta. 



9. Mitalitaiteella tulee varmasti aina olemaan oma 

sijansa. Tulevaisuus  näyttäis i  erityisen valoisalta, 

jos mital itaidetta olis i  enemmän es illä ja siten 

saataisiin lisättyä mitalitaiteen tuntemusta yleisön 

keskuudessa. 

10. Lista on vielä lyhyt: 

Suuret odotukset (2012) . 

Tapio Kettunen (s. 1 9 63 Tuusniemi) 

Vesilahti 

1 .  Opiskellessani Kankaanpään Taidekoulussa 

90-luvun jälkipuoliskolla. Siellä taisi olla 

peräti jonki n lainen mitalikurssi, joka ajoittu i  

Killan vuosimitalikilpailun alle nii n, että 

kurssityöt tähtäsivät ja osa jopa lähetettiinkin 

tuohon kilpailu un .  Kyllä se heti tuntu i  hyvin 

mielenkiintoiselta kuvanveiston osa-alueelta. 

Vaikealta kyllä, ja siksi kai kiinnostavalta. 

2. Arkisesti sanoen, ja kun on kuvanveistäjän 

ammatti toimeentu lon lähteenä, se merkitsee 

yhtä mahdoll isuutta saada leivän jatketta pöytään, 

joskin näitä tilaisuuksia on harvakseltaan .  Jokainen 

kohdal le sattuva tilaus  tai kutsukilpai l u  on s iksi 

miellyttävä, ja tärkeä asia. Mitali n  suunn ittelu 

haastava pähkinä pu rtavaksi. 

3. Ei minulla ole yhtä eikä kahtakaan 

esikuvaa nimettäväksi. Suomessa on 

moniakin, paljon mitaleja teh neitä veistäj iä, joita 

kaikkia suuresti arvostan. Ammattimiehiä ja 

-naisiakin .  En oikein pidä koko "mitalitaiteilija"

nimikkeestä. Sii nä on mielestäni vähättelevä 

sävy, joka yksipuolistaa mielikuvaa 

tekijästä. Useimmiten han tarkoitetaan 

kuitenkin kuvanveistäjää joka tekee kaikenlais ia 

alaan ku uluvia töitä, ja myös mitaleita. Tosin kaikki 

veistäjät eivät kyl lä mitalin tekoon kykenekään, 

mutta se on jo eri asia. 

4. Viittaan edelliseen; ei ole yhtä eikä kolmea sieltä 

erikseen mainittavaksi. Mitali josta näkyy tekijänsä 

vankka ammattitaito, tekee aina vaikutuksen. Enkä 

tarkoita tällä että kaikkein viimeistel lyin ja loppuun 

asti h ierotuin olisi välttämättä sitä parasta."J uosten 

kustukin" voi olla hyvä, jos on kustu ja j uostu taiten. 

5. Koska koen omalta kohdaltani mitali n läh i nnä 

jotaki n  tiettyä tarvetta varten tehtäväksi, eli 

tilaustyöksi, e l i  en juuri tee ns. vapaita mitaleja, n iin  

ai heeseen tutustuminen t ietysti on ensimmäinen 

asia jolla homma täytyy aloittaa. Hyv in  vaativa 

rutistus se on kokonaisu udessaan, ja oman 

mausteensa s i i hen antaa usein niukka ja t iukka 

aikatau lu, jonka puitteissa on toimittava. Takki on 

melko tyhjä lopullisten mallien valmistuttua. 

6. En  ehkä erittelisi nuoria vanhoista; sama 

perusjarru koskee molempia. Jolla in konstilla 

pitäisi saada rahaa lisää tekijöille (sitä konstia en 

kyl lä tiedä.) Van ha virsi mutta si lti totta. Kilpai lut 

ovat sinänsä hyviä, mutta yleisten kilpailujen 

palkintosummat eivät kyllä nykyisellään houkuttele. 

Jos olis i  ajateltavissa että mitalitaide voisi olla 

yhtenä toimeentulon lähteenä ja leipäpu u na 

n uorelle(kin)  veistäjälle nii n  kyllä se väkisinkin silloin 

kiinnostaisi ilman sen kummempaa markki nointia. 

Tiedän pu uttuvan rahan yhtälön vaikeaksi ,  eikä 

minu l la siihen ratkaisua ole, mutta siitä mielestäni 

kiikastaa. 

7. En osaa sanoa, mutta jossak in  ni iden olisi 

mielestäni kyllä syytä kulkea. Mitali saisi olla mitali. 

Ei kaikkia pieniä "mitalin kokoisia" taide-esi neitä tai 

suoranaista rihkamaa ja rojua tarvitsisi ristiä 
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mitaleiksi. Niille voisi keksiä oman otsikon. 

8. Ytimekkään idean ammattimaisesti toteutettuna, 

niin että lopputulos näyttää helposti syntyneeltä, 

vaikka ei sitä olisi, eikä se yleensä olekaan. 

9. Toivottavasti nykyistä valoisampi. Mitalitaide on 

taidemuotona vertaansa vailla, ja se vaatii tekijältään 

paljon, mutta parhaimmillaan antaa sitä myös. 

10. Riippuen mitä lasketaan .. tässä suunnilleen 

kaikki mitä olen tehnyt. Näistä Yksi teistä - joku 

meistä, ja Se alkoi kuin huomaamatta ovat omia 

"epävirallisia" mitaleitani .  Ansan ja Pro Mare Balticon 

Kilta on muistaakseni joskus ostanut. Jatkoa lienee 

lähiaikoina luvassa . . .  

1997 Kihniön kunta 

2000 Vihdin kunta 

2001 Ansa 

2002 Elias Lönnrot 

(Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitali 2002) 

2009 Pro Mare Baltico 

201 0 Kirjeeni Sinulle 

Reijo Paavilainen (s. 1 946 Pyhäranta) 

Pyhäranta 

1 .  Työskentelyni kääntyi taidemaalauksesta 

kuvanveistoon n. 1 980 - tuoden mukanaan 

tutustumisen myös mitalitaiteeseen - se herätti 

tuntemaan ja h uomaamaan suuria mahdollisuuksia 

pienessä mittakaavassa. 

2. Osaa kuvanveistäjän työstä - monipuolistaen ja 

tuoden vaihtel ullaan mielekkyyttä työskentelyyn. 

Mitalin pieni koko on aina haaste ja otan haasteen 

aina mielelläni vastaan. 

3. Ei ole esikuvia - joistakin hieman "iäkkäämpien" 

kuvanveistäjien mitaleista pidän kyllä. 

4. Jaakko l ikka mitali - voitin mitalista järjestetyn 

kilpailun ja lopputulos haastavasta toteutuksesta 

h uolimatta on minulle mieluisa. Jaakko likka -mitali, 

Rakastan naisiasi Modigliani, Sayonara. 

5. Monesti ajattelemalla joskus hetken oivalluksesta 

- sitten järjestelemällä kaikki l uovuuden avaruudessa 

leijuvat osatekijät yhteen. ( I dea, muoto, mahdollinen 

teksti jne) - loppu onkin sitten jo fyysistä työtä . 
(Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitali 2010) 6. J ulkisuutta mediassa lisää - taideopetuksessa 

2010 

2010 

2012 

Yksi teistä - joku meistä 

Se alkoi kuin huomaamatta 

Jääkiekon MM-kisojen 2012 palkinto- ja 

muistomitalit 

Lisäksi viral lisia j u h la- ja erikoisrahoja 
7 kpl vuosien varrelta 
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pitäisi tuoda esiin mitalitaide yhtenä taidemuotona -

näyttelyitä myös tiloihin joissa nuoriso liikkuu. 

7. Henkisiä rajoja mielestäni ei ole - fyysisyyden 

rajat ovat kuin veteen piirretty viiva, mikä on mitali 

mikä on veistos - vaikka pysyttäisiinkin perinteisessä 

pyöreässä muodossa kaikkea ei ole vielä tehty eikä 

nähty. 

8. Täydellistä mitalia ei voi tehdä - toki jokainen saa 

ja voi pitää omaa parasta mitaliaan täydellisenä 

itselleen. 

9. Aika on muuttanut ja muuttaa myös mitalitaidetta 

- se elää 3 D  tulosteiden ja tietokoneohjelmoitujen 

tekniikoiden paineen alla - uskon kuitenkin ja 



toivon, että luovuuden symbioosi jossa aivot, tunne, Mitalitaiteen Killan vuosimitali 1 996) 

silmä, käsi ja kosketus muodostavat mitalitaiteen 1997 Jääkiekon MM-97 kisojen palkintomitali 

työvälineet tulevaisuudessakin. 1 997 Jääkiekon MM-97 kisojen muistomitali 

1 997 Sankariäiti, mitali 

10. Olen tehnyt yli 70 mitalia, ohessa muutamia: 1999 Tampere mitali 

1 983 Yleisurheilun Helsingin MM-kisojen 

osanottajamitali 

1 983 Yleisurheilun Helsingin MM-kisojen 

muistomitali 

1985 

1985 

1986 

1986 

1987 

1988 

Tampereen Yliopisto 60 vuotta, juhlamitali 

Helsingin ETYK kokouksen 10-vuotismitali 

Finlandia hiihdon mitali (sekä 1987--89) 

Pirkanmaan Maakuntaliiton mitali 

Arje Scheinin mitali 

Jaakko likka mitali 

2000 Paavo Nurmi mitali 

2000 "Eurooppa-mitali/Suomen-mitali", European 

Mint Clup, rahapajojen mitalisarja. 

2001 Reumasäätiö 

2002 

2002 

2005 

2008 

201 1 

"Odysseus" mitali, Sertons International, 

Hollanti 

Raimo Makkonen mitali 

Helsingin Teknillinen Oppilaitos mitali 

Eksyneet (Suomen Mitalitaiteen Killan 

vuosimitali 2008), valettu 

Sauli lmmaisi 60v mitali (valettu) 

1988 YYA-sopimuksen 40-vuotisjuhlamitali 

1 988 Yläjärven kunnan 120.vuotismitali 

1 989 Hopeasompa palkintomitali 

201 1 Lumenpaisumus (Suomen Mitalitaiteen Killan 

vuosimitali 201 1) ,  valettu 

1989 Suomen kennelliiton 100-vuotismitali 

1 989 Suomen Apteekkariliitto 300-vuotismitali 

1 989 Saki Paatsama mitali 

1 989 Suomen Rahapaja 1 25-vuotismitali 

1 991 Theodor M Scheinin mitali 

1 991 Mynämäen kunta, mitali 

1 992 Suomalainen patentti 1 50 vuotta, patentti ja 

rekisterihallitus, mitali 

1 992 Claes Thunberg mitali 

1 993 XVIII Mint 0irectors Conference 1994 Finland, 

Rahamestareiden konferenssimitali 

1 995 Satakunnan Sotaveteraanien mitali 

1 995 EU-mitali, Suomen Euroopan Unioniin 

liittymisen mitali 

1 995 Tahdon-mitali, Kankaanpään taidekoulu 

1996 Jarmo Visakorpi, mitali 

1 996 Rakastan naisiasi Modigliani (Suomen 

Valetut "taidemitalit" mm. 

1999 "Aino" 

1999 "Naamio" 

2002 "Aurinkopyörä" 

2002 "Sayonara" 

2009 "Runotar" 

2009 "Kummalla puolella sinä eläisit" 

2009 "Sherwood" 

2009 "Kubistiset naamiaiset" 
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Pekka Rytkönen (s.1 954 Järvenpää) 

Nummenkylä 

1 .  Ol in opiskeluaikanani 1 970-luvun lopussa Martti 

Aihan apulaisena, jossa tehtävänäni oli valmistaa 

valumuotteja Jarkko Rothin su unnitteleman 

vuosimitalin valamista varten. Mitali taiteellisen 

ilmaisun välineenä alkoi silloin kiinnostaa. 

2. Mitalitaide antaa mahdollisuuden kiteyttää 

ajatus ja tunne elämänläheiseksi kokonaisuudeksi. 

Minua se haastaa kristallisoimaan itselleni elämän 

ilmiöitä ja opettaa ymmärtämään oman luovan 

ongelmanratkaisutyön mekanismeja. Tämä taas 

antaa ulottuvuutta ja syvyyttä myös opetustyöhöni. 

3. Monet suomalaiset mitalitaiteen mestarit ovat 

vaikuttaneet mitalikäsitykseeni ,  yhtenä nimenä 

voisin mainita Toivo Jaatisen. 

4. Omat mitalit ovat itsel leni merkityksellisimpiä 

ni iden henkilökohtaisen sisällön takia. Kolme 

tärkeintä niistä: Aikajana (201 3),  Omatunto (1994) 

sekä Jälki (1 994) 

5. Vapaissa mitaleissa ai heen rajaus on erityisen 

tärkeää sekä aiheen itseä koskettava omakohtaisu us. 

Ulkoa tulevan mitaliaiheen kyseessä ollessa 

perehtyminen sen taustoih in sekä omakohtaisen 

näköku lman löytäminen teemaan on keskeistä. 

Visuaalisen idean löytäminen vaatii alitajunnan 

kypsyttelyä sekä sen tuottaman materiaalin 

löytämistä, käsitys luovan ongelmaratkaisuprosessin 

toimintamekanismeista lisää keinoja edetä asiassa. 

6. Tähän minu lla ei ole viisasten kiveä, ehkä 

mitalitaide pitäisi saada taidekasvatuksessa yhtenä 

potentiaalisena taidelajina esille. 

7. Henkisiä rajoja m italilla ei ole. Fyysisiä mitalin 

rajoja yritetään kaiken aikaa laajentaa. Veistoksen 

ja mitalin välinen rajapinta on osoittautunut 
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kiistanalaisen häilyväksi tarkan määrityksen osalta. 

8. Täydellinen mitali herättää katsojassa 

ensivaikutelmana vakuuttavuuden tunteen, se 

houkuttelee ottamaan itsensä käteen, jolloin 

sen aineel l isuuden kokeminen lisää tunnetason 

vakuuttavuutta tuntoaistin kautta. Mitalin 

tunnustelu sekä sen kääntöpuolen paljastuminen 

avaavat kokonaisuuteen eheyttävän oivalluksen sekä 

sen mukana tuomia tuntemuksia. Aihe voi olla ylevä 

tai hyvinkin arkinen, mutta sen on oltava uskottava 

taiteilijan kokemus tai kannanotto. 

9. Taidelajina mitalitaide on verrattavissa runouteen, 

parhaimmillaan se pystyy samaan henkisyyteen 

ja haastaa kokijansa runolliseen tulkintaan. Voiko 

tällaista taidelajia kyseenalaistaa. Uudet kehittyvät 

kuvantamistekniikat tulevat varmaan haastamaan 

perinteistä mitalia, siinä pii lee yksi todellisen 

uudistumisen mahdollisu us. 

1 0. Pekka Rytkönen: 

1988 JÄMSÄNKOSKEN KAUPUNKI, kaupunkimitali 

1989 LISKOJEN YÖ {Suomen Mitalitaiteen Killan 

vuosimitalikilpailu, 3. palkinto) 

1992 ONNEN ONKIJA {Suomen Mitalitaiteen Killan 

vuosimitalikilpailu, 2. palkinto) 

1994 OMATUNTO 

1994 JÄLKI, Suomen musiikkioppilaitosten liiton 

tunnustusmitali 

1 998 ELÄMÄN EVÄÄT 

2006 JOHAN SNELMANNIN syntymän 200-vuotis 

juhlamitali {Suomen Mitalitaiteen Killan 

vuosimitalikilpailu, 2. palkinto) 

2010 SAARI {Suomen Mitalitaiteen Killan 

vuosimitalikilpailu, 2. palkinto) 

2012 SHOW MUST GO ON 



2013 AIKAJANA 

(Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitali 2013) 

2014 EMIL WIKSTRÖM JUHLAMITALI 

(Suomen Mitalitaiteen Killan 

vuosimitalikilpailu, 3. palkinto) 

Juha Welling (s. 1 976 Turku) 

Turku 

1 .  Tutustuin mitalitaiteeseen opiskelua ikana Turun 

Piirustuskoulussa (1998-2002). Viehätyin aluksi 

pienikokoisen työn näpertämisestä ja mitalin 

kaksipuolisuudesta. Toisaalta kaksipuolisuus 

rajoitti ilmaisua, mutta samal la myös antoi uusia 

näkökulmia tekemiseen. 

2. Mitalitaide on haaste ilmaisul le. On opittava 

tiivistämään olennainen pieneen kokoon. 

3. Koulua ikana opettajani Erik Mäkinen tutustutti 

minut mitalitaiteeseen ja sai sen näyttämään 

muultakin kuin hiihtokilpailumitaleilta tai pölyyn 

hautautuneelta kuolleelta taidemuodolta .  

4. Markus Aströmin Kursk-mita li, Erik Mäkisen 

Väkivalta-sarjan mitalit, J an Lindgrenin Lähiöelämää 

-mitali 

5. Annan aiheen pyöriä vapaasti mielessä jonkin 

aikaa. Y leensä toimiva ajatus on se, joka kaiken 

muun ideoinnin jälkeen tuntuu yhä hyvältä. 

Muotoiluvaihe näyttää sitten viimeistään 

ajatuksen toimivuuden. Joskus suunnitelma ei 

millään tavoita kolmiulotteista olemusta ja  silloin 

on vaihdettava suuntaa. Prosessi vaatii lähinnä 

ennakkoluulottomuutta ja aikaa. 

6. Paras tapa olisi ottaa mitalitaide osaksi 

taideopetusta. Mitali soveltuu hyvin 

ilmaisuharjoitukseksi tarina llisuutensa puolesta. 

I tse olen huomannut että ala-asteikäinenkin 

ymmärtää mistä mitalissa on kyse. Eri laiset 

mitalityöpajat kouluissa ja kuvataidekentällä ovat 

tarpeellisia . Kuka opettaa, kuka maksaa ja mistä 

järjestyy aikaa? Siinä peruskysymykset. 

7. Tekijässä. 

8. On olemassa erilaisia määritelmiä joiden kautta 

mitalia voidaan tarkastella, mutta niiden kaikkien 

ei tarvitse olla kohdallaan täydellisessäkään 

mita lissa. Määritelmiä ovat esim. eri puolten suhde 

toisiinsa, tunnelma, muotokieli ja ymmärrettävyys. 

Hyvässä mitalissa eri osa-alueet muodostavat 

yhdessä toimivan kokonaisuuden. Asiahan riippuu 

myös määrittelijästä, joten sellainen universaa l i  

täydellisyys taitaa olla lähinnä utopia. 

9. l iman puhujia ei ole elävää kieltä. Mitalien 

tekeminen on kuvanveiston marginaa lissa joten 

näkisin, että mitalitaide taidemuotona tarvitsee 

erityistä huomiota säilyäkseen elinvoimaisena. 

10. Tässä 4 kpl omasta mielestäni onnistuneita 

mitaleitani: 

2002 Fetus 

2002 Hyvää päivää, kirvesvartta 

2013 Sammakkoprinssi 

2014 Muotin ja muodon lapsi 

(Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitali 2014) 
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Suomen 

Mitalitaiteen Kil lan 

vuosi m ita Ii ki I pa i I ut 

1 965-201 4 

Toivo Jaatinen: Panssarit, 

Killan vuosimitali 1 965 



HAN N A  TALASMÄ K I  

Mitalitaiteen Kilta on järjestänyt vuodesta 1965 lähtien 

vuosimitalikilpail un, jonka parhaimmistosta Kil lan hal l itus on 

valinnut toteutettavan vuosimital in. Vuosimitaliki lpai lut ovat ol leet 

väylä uusien mitalien tuottamiseksi ja suunnittelun kannustamiseksi. Sittemmin 

mitaleita on lähetetty näytteil le myös kansainvälisiin näyttelyihin, kuten F I D EMin 

kongressien yhteydessä pidettäviin uuden mitalitaiteen näyttelyihin. 

Vuosimitalikilpailu ih in osallistuneiden mitaliehdotuk

sien määrä on vaihdellut aikojen saatossa runsaasti. 

Pääsääntöisesti k i lpailut ovat olleet vapaa-aiheisia, 

joskin 2000-luvulla järjestettiin neljä vuosimitalikil

pailua aiheenaan juh lavuottaan viettäneet merkki

henkilöt; vuonna 2002 Elias Lönnrot, vuonna 2004 

J. L. Runeberg, vuonna 2006 J. V. Snel lman ja vuonna 

201 4 Emil Wikström. Vuosikilpailun säännöt ja käy

tännöt ovat pysyneet jokseenkin samana vuosien 

saatossa. Kilpai luun osallistuvien ehdotuksen tu lee 

täyttää kilpai lun säännöt osal l istuakseen, osa kilpai

l u i hin lähetetyistä ehdotuksista on jouduttu tällä no

jalla hylkäämään. Pääsääntöisesti kilpailun tarkoituk

sena on ollut tuottaa valettavana toteutettava mitali, 

lyötyinä toteutettuja vuosimitaleita on muutamia. 

Palkintolautakunta, johon on kuulunut Killan 

hallituksen jäsenten lisäksi Suomen kuvanveistä

jäli iton edustajia sekä mahdollisesti ulkopuolisia 

asiantuntijajäseniä, on kokoontunut arvioimaan 

ehdotuksia vähintään kerran. Vuosimitalikilpailun 

alkuvuosien jälkeen käytännöt vakiintuivat sellai-

Kirjoittaja on Ki l lan yleissihteeri 

siksi, että palk i ntolautaku nta jakaa ki lpailuehdo

tukset ansioidensa mukaan eri luokkiin ja antaa 

parhaimmistosta lausunnot. Palkintolautakunta va

litsee A-luokasta voittajan sekä muut palkitut, joista 

K i l lan hal litus valitsee omassa kokouksessaan vuo

simitaliksi toteutettavan. Palkintolautakunta arvioi 

k i lpai luehdotukset nimettömänä, vasta palkituista 

päätettäessä tekijäkuoret avataan ja tekijä saadaan 

tietoon. Vuosimita l in  va l innasta ja lunastuksista 

päättää Killan hallitus, palkintolautakunnan esityk

sen pohjalta. Vuoteen 2011  asti vuosimita l i  kuului 

jäsenetuuksiin, jonka jälkeen se sekä kustannuksel 

l isista, että taiteel lisista syistä muutettiin jäsenten 

erillistä maksua (tuotantokustannukset) vastaan 

1 u nastettavaksi. 

Seuraavana esitellään K i l lan vuosimitalit vuo

silta 1965-201 4 ja vuosikilpailun ensimmäisen pal

kinnon voittaneet kilpailuehdotukset sekä lyhyet tii

vistelmät vuosimitalikilpailuista, jotka pohjautuvat 

vuosimitalikilpailun palkintolautakunnan ja Killan 

hallituksen kokousten pöytäkirjoihin. 
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Markku Kitula: Tanssi, 

Killan vaihtoehtoinen vuosimitali 1 965 

Killan ensi mmäinen vuosimitalikilpailu ratkaistiin 

Helsingissä lokaku ussa 1 9 65. Kilpailuu n  saapui mää

räaikaan mennessä 23 kilpail uehdotusta. Ehdotuksista 

valittiin kaksi "kehityskelpoista luon nosta, joista aina

kin toinen toteutetaan vuosimitalina". Ehdotu kset oli

vat Toivo Jaatisen Panssarit ja Markku Kitulan Tanssi. 

Kilpailu n  palkin noista mainittiin Killan hallituksen 

pöytä kirjassa seuraavaa: " Pal kintolautaku nta maksaa 

molem mille nyt viisisataa markkaa, loppusu mma tu

hat markkaa maksetaan toteutettavasta mitalista.". 

Killan hallitus valitsi yksimielisesti vuosimita l i ksi to

teutettavan Markku Kitu lan ehdotu ksen Tanssi. Toivo 

Jaatista pyydettiin kehittä mään mitaliehdotustaan, 
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joka su u n niteltii n myös tarjottavan Killan jäsenistöl

le. Kitula ei kuitenkaan saanut esitettyä kipsimallia 

vuosimitalista ajoissa, joten vuosi mitalin työstämi

nen siirrettiin Toivo Jaatiselle, jonka mitali sittem

min toteutettiin Killan ensimmäisenä vuosi mitalina. 

Palkintolautaku nta antoi kilpai lusta yleisarvostelu n :  

" Osanotto oli ilahduttavan runsas ja monipuolinen

kin. Siihen jätetyissä l uonnoksissa oli kuitenkin paljon 

sellaisia, jotka ovat lyötävän mitalin kaltaisia ja liian 

suu rikokoisia. Osanottajat eivät ehkä olleet täysin 

t ietoisia (muutamia lukuun ottamatta) valettavaksi 

tarkoitetu n mitalin e rikoisluonteesta. " . 



Leena Turpeinen / Markku Kitula: Kesä 66 / Tumultus, 

Killan vuosimitali 1 966 

Vuoden 1 96 6  vuosimitalikilpailun palkintolautakunta 

kokoontui kahdesti lokakuussa 1 9 66. Määräaikaan 

mennessä saapuneita kilpailuehdotuksia oli 46. 

Ensimmäisen palkinnon (l000 mk) sai Leena 

Turpeisen ja Markku Kitulan ehdotus Kesä 66, toi

sen palkinnon (600 mk) Kimmo Pyykön ehdotus  

Bachus ja kolmannen (400 mk) Leena Tu rpeisen ja 

Markku Kitulan ehdotus  Tumultus. Lisäksi l unastet

t i in (400 mk) Kullervo Leinonen ehdotus Laulavat 

ja kuulevat. Vuosimitaliksi 1 966 Killan hallitus päät-

ti toteuttaa Turpeisen ja Kitu lan k ilpailuehdotukset 

Kesä 66 ja Tumultus työstettynä yhdeksi mitaliksi. 

Palkintolautakunnan lausu man mukaan " .. osanot

to kilpailuun oli ilahduttavan runsas. Yleistaso A- ja 

B- luokissa oli tasaisen hyvä. Materiaalivaikutuksen 

tavoittelu oli annetun tehtävän yhteydessä kuiten

kin palkintolautakunnan mielestä aiheuttanut tiettyä 

vinosu untausta. Osanoton runsaudesta huoli matta 

esi intyi ideaköyhyyttä. Tekstin käyttöä o l i  vältetty 

ehkä tarpeettomastikin." . 
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Kul lervo Leinonen: Pieni surrealistinen perhe, 

Killan vuosimitali 1 967 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa} 

(KUVA OUTI  JÄRV IN EN, SUOMEN KANSALLISMUSEO) 

Vuosimitalikilpailu n  1 967 palkintolautakunta kokoon

tui kahdesti kesäkuussa 1 9 67. Kilpailu un osallistui 66 

kilpailuehdotusta, joista 5 ei täyttänyt kilpailun sään

töjä. Ensim mäisen palkinnon (1500mk) sai Kullervo 

Leinosen ehdotus Pieni surrealistinen perhe, toisen 

palkinnon (1 000mk) Toivo Jaatisen ehdotus Noak ja 

kolmannen palkinnon (500mk) Kullervo Leinosen 

Etno/ogin uni. Palkintolautakunta antoi kilpailusta seu-
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raavanlaisen yleisarvostelun :  " Kilpailu on yleistasol

taan korkea ja edellisiin vuosiin verraten  huomatta

vaa kehitystä osoittava. Runsas osanotto on erityisen 

ilahduttava. " .  Palkintolautakunnan erimielisyyksistä 

johtuen päätettiin ennen n imimerkkikuorten avaamis

ta, että ensimmäisellä ja toisella palkinnolla palkitut 

ehdotu kset toteutettaisiin molemmat vuosimitalina, 

joista Killan jäsenet saisivat valita kum man tahansa. 



Toivo Jaatinen: Noak, 

Killan vaihtoehtoinen vuosimitali 1 967 

( 1 1  palkinto vuosimitalikilpail ussa) 
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Arvo Siikamäki: Naisen elämää, 

Killan vuosimitali 1 968 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailu 1 968 palkintolautakunta kokoon

tui kahdesti kesäkuussa 1 968. Kilpailuun osa l l istui 

59 ki lpailuehdotusta. 7 ehdotusta hylättiin, koska 

niiden koko y l i tti kilpailun sääntöjen mukaisen koon 

( 120 mm) .  Lautakunta äänesti ens im mäisen ja toi

sen pal kinnon saajasta. Pal kinnot jaettiin seuraa

vanlaisesti: ens immäinen pal kinto (1250mk) Arvo 

Siikamäen ehdotukse lle Naisen elämää ja toinen pal

kinto (750mk) Leila Hietasen ehdotukse l l e  Corrida. 
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Pal kintolautakunta päätti, että kilpailun voittanut 

ehdotus toteutetaan vuosimitalina ja toiseksi pal 

kittu ehdotus tarjotaan Kil lan jäsenil le  tilattavaksi 

vapaana mitalina. Pal kintolautakunta antoi kilpai

lusta seuraavanlaisen yleislausunnon: "Osanotto 

oli ilahduttavan runsas, ehdotukset o livat verrattain 

korkeatasois ia keskenänsä samanarvoisia. Joukossa 

o l i  uusia, mie lenkiintois ia kokeiluja.". 



Kari Juva Yksilö ja yhteisö, 

Killan vuosimitali 1 969 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 1969 palkintolautakunnan kaksi dotu kselle Yksilö ja yhteisö, toinen palkinto (800mk) 
kokousta pidettiin h uhtikuussa 1969. Kilpailuun jä- Kari Juvan ehdotuksel le Droits de / 'homme ja ko lmas 
tettiin määräaikaan mennessä 44 kilpailuehdotusta, palkinto (700mk) Markku Kitulan ehdotukselle Tasa-

joista neljä eivät noudattaneet kilpailun sääntöjä. arvoisiksi. Killan vuosimitaliksi valittiin Kari J uvan 
A-luokan paremmuusjärjestyksestä äänestettiin ja Yksilö ja yhteisö ja vaihtoehtoiseksi vuosimitaliksi 
äänestyksen jälkeen palk innot jaettiin seuraavanlai- Droits de I ' homme. 
sesti: ensimmäinen palkinto (l OOOmk) Kari Juvan eh-
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Kari Juva: Droits de / ,homme, 

Killan vaihtoehtoinen vuosimitali 1 969 

(11 palkinto vuosimitalikilpailussa) 
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Leena Turpeinen: Tuomiolla, 

Killan vuosimitali 1 970 (1 palkinto vuosimital ikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 1 970 palkintolautakunta ko- Tuomiolla, toinen palkinto (800 mk) Mauno Kiviojan 

koontui kolme kertaa h uhtikuussa 1 970. Kilpailuun e hdotuksel l e  Mitali X ja kolmas palkinto (700 mk) 

oli jätetty määräaikaan mennessä 42 kilpailuehdo- Raimo Heinon ehdotukselle Sirkus. Vuosimitaliksi 

tusta. Kolme kilpailuehdotusta hylättiin, koska ne toteutettiin kilpailussa ensimmäisellä sijal la palkittu 

y littivät säännöissä määritel lyn enimmäismitan. Leena Turpeisen Tuomiolla. Kilpailussa toisen ja koi-

Palkintolautakunta päätti palkita kolme parasta ki l - mannen pal kinnon saaneet ehdotukset ja A-luokan 

pailuehdotusta seuraavanlaisesti: ensimmäinen neljäs ehdotus, Markku Kitu lan Suma, tarjottiin jäse-

palkinto (1000 mk) Leena Turpeisen ehdotuksel l e  ni l l e  vapaana mita l ina. 
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Putte Koivu: Saartorengas, 

Killan vuosimitali 1 971 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 1971 palkintolautakunta ko
koontui Kansallismuseossa helmikuussa 1971 . 
Palkintolautakunnan työvaliokunta oli kokoontunut 
neljä kertaa ennen kokousta. Määräaikaan mennessä 
kilpailuun oli jätetty 84 ehdotusta, joista 6 suljettiin 
pois kilpailusta niiden ylittäessä kilpailuohjelmassa 
määritellyn enimmäismitan. Kilpailutöistä annettiin 
seuraava yleisarvostelu: "Palkintolautakuntaa ilah
duttaa erittäin runsas osanotto. Sen mielestä kil
pailun taiteellinen yleistaso on edelleen kohonnut." . 
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Työvaliokunta oli esittänyt, että kilpailussa jaettaisi in 
vain kaksi palkintoa ja palkintolautakunnan puheen
johtaja ehdotti, että kilpailussa jaettaisiin kolme pal
kintoa. Palkintoja jaettiin lopulta kolme: ensimmäisen 
palkinnon sai (1200mk) Putte Koivun Saartorengas, 

toisen palkinnon (800mk) Terho Sakin Lapponia ja 
kolmannen palkinnon (500mk) äänestyksen jälkeen 
Jaakko Salmen Kulkurin mitali. Vuosimitaliksi toteu
tetti in kilpailun voittanut ehdotus. 



Kaija-Riitta Iivonen: Suomalainen unelma, 

Killan vuosimitali 1 972 (11 palkinto Killan vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 1972 palkintolautakunta kokoon
tui kolme kertaa maaliskuussa 1972. Määräaikaan 
mennessä kilpailuun jätettiin 98 ehdotusta 92: l la 
eri numerolla. Palkinnot jaettiin seuraavanlaisesti: 
ensimmäinen palkinto (l OOOmk) Terho Sakin ehdo
tukselle Maa/aismaisema, toinen palkinto (700mk) 
Kaija-Riitta Iivosen ehdotukselle Suomalainen une/-

ma ja jaettu kolmas palkinto (a 400mk) Terho Sakin 
ehdotukselle Pienet pallot ja Annel i  Sipiläisen ehdo
tuksel le Tuhoutuminen. Killan hallitus äänesti vuosi
mitalista ja päätti äänestyksen tuloksella toteuttaa 
vuosimitalikseen kilpailussa toisen palkinnon saa
neen ehdotuksen, Kaija-Riitta I ivosen Suomalainen 
unelma. 
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Terho Sakki: Maalaismaisema, 

1 palkinto Killan vuosimitalikilpail ussa 1 972 
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Toivo Jaatinen: Pisane//o, 

Killan vuosimitali 1 973 (1 palkinto vuosimitaliki lpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 1 973 pal kinto lautakunta kokoon
tui kaksi kertaa tammi-helmikuussa 1973. Kilpailuun 
oli saapunut määräaikaan mennessä 49 kilpailueh
dotusta 41 :llä eri numerolla. Kilpailun ulkopuolella 
jätettiin yksi kilpailuehdotus liian suuren läpimitan 
vuoksi. Pal kinnot jaettiin seuraavanlaisesti: ensim
mäinen palkinto (1000mk) Toivo Jaatisen ehdo
tukselle Pisanello, toinen palkinto (850mk) Toivo 
Pelkosen ehdotukselle Helmenka/astajat ja kolmas 
pal kinto (650mk) Kaija-Riitta I ivosen ehdotukse l le 
Mitalitaiteen tekijä. Vuosimitaliksi toteutettiin kilpai
lun voittanut ehdotus. 
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Irma Melaja: Populaatio, 

Killan vuosi mitali 1 97 4 (1 palkinto vuosimital iki lpailussa) 

Vuosi mitali kilpailun 1 974 palkintolautakunta kokoon- (2000m k) sai Irma Melajan ehdotus Populaatio, 
tu i  kol masti maaliskuussa 1 974. Kilpailuun osallis- toisen pal kinnon (1500m k) Marjatta Weckströmin 

tui määräaikaan mennessä 92 ehdotusta 103: lla eri ehdotus Fenix ja kolmannen palk in non (1000mk) 

numerolla. Yhteensä 8 ehdotusta jätettiin ki lpai l u n  Marianne I ivosen ehdotus Idylli. Vuosi m ital i ks i  toteu-

ul kopuolelle, koska ne eivät täyttäneet materiaalin- tettiin kilpail u n  voittanut ehdotus .  

sa vuoksi kilpailun ehtoja. Ensim mäisen palkinnon 
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Toivo Pelkonen: Juhlavuosi, 

Killan vuosimitali 1 975 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuonna 1 975 Ki lta j u h li 10-vuotisjuh lavuottaan. 

Vuosimitalikilpai lun 1 975 pal kintolautakunta ko

koontui  ko l masti tammikuussa 1 975. Kilpail u un saa

pui määräaikaan mennessä 47 ehdotusta 43: l la  eri 

numero l la. Ensimmäisen pal kinnon (3500mk) sai 

To ivo Pel kosen ehdotus Juhlavuosi, toisen palkinnon 

(2500mk) Vilho Härkösen Ku ltainen lei kkaus ja ko l

mannenjaetun pal kinnon (a 1 500mk) Antti Neuvosen 

Mitalipuu ja Toivo Jaatisen Juhlamitali. Vuosimitaliksi 

toteutettiin ki lpa i lun voittanut ehdotus. 
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Hannele Kylänpää: Elämää, 

Killan vuosimitali 1 976 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 1976 palkintolautakunta kokoon- toisen palkinnon (3000mk) Heikki Varjan ehdotus 
tui kahdesti joulukuussa 1975. Määräaikaan mennes- Hallitsijat ja kolmannen palkinnon (2000mk) Seija 
sä jätettiin 38 kilpailuehdotusta 35: llä eri numerolla. Rustholkarhun ehdotus Hiljaiseloa. Vuosimitaliksi 
Kaksi ehdotusta eivät täyttäneet kilpailun sääntö- toteutettiin kilpailun voittanut ehdotus pienin 
jä ja ne hylättiin. Kilpailun ensimmäisen palkinnon korjauksin. 
(4000mk) sai Hannele Kylänpään ehdotus Elämää, 
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Markku Kitula: Kohtaamispaikka, 

1 palkinto vuosimitalikilpailussa 

Vuosimitalikilpailun 1977 palkintolautakunnan pöy
täkirjaa ei etsinnöistä huolimatta löytynyt. Voimme 
kuitenkin muun aineiston pohjalta todeta, että vuo
simitalikilpailun ensimmäisen palkinnon sai Markku 
Kitulan kilpailuehdotus Kohtaamispaikka, toisen pal-

kinnon Seija Rustholkarhun ehdotus Nestori ja kol
mannen palkinnon Vilho Härkösen Kulttuurin uhrit. 
Killan hallitus päätti äänestyksen jälkeen toteuttaa 
vuosimitaliksi kilpailussa kolmannen palkinnon saa
neen ehdotuksen, Vilho Härkösen Kulttuurin uhrit. 
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Vilho Härkönen: Kulttuurin uhrit, 

Killan vuosimitali 1 977 (111 palkinto vuosimitalikilpailussa) 
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Taisto Martiskainen: Avanto, 

Killan vuosimitali 1 978 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpai lun 1 978 palkintolautakunta kokoon- Avanto, toisen palkinnon (3000mk) Jarkko Rothin eh-

tui kolmasti helmiku ussa 1 978. Kilpai luun otti osaa 86 dotus Kylä ja  kolmannen palkinnon (2000mk) Marjo 

ehdotusta 81 : l lä eri numero l la. K i lpail un ensimmäisen Suikkasen ehdotus Urbanisoituminen. Vuosimitaliksi 

palkinnon (4000mk) sai Taisto Martiskaisen ehdotus toteutettiin ki lpai l un voittanut ehdotus. 
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Jarkko Roth: Tien alussa (Leikin lomassa) , 

Killan vuosimitali 1 979 (1 palkinto vuosimital ikilpailussa) 

Vuosimitalikilpa ilun 1 979 palkintolautakunta ko

koontui ka hdesti helmikuussa 1 979. Kilpailuun otti 

osaa 79 ehdotusta 72:l la eri nu merol la. Ensimmäisen 

pa lkinnon (4000mk) sai Jarkko Rothin ehdotus Tien 

alussa, toisen palkinnon (3000mk) Irma Melajan eh

dotus Elämän alku ja kol mannen palkinnon (2000 mk) 
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Leena Turpeisen Turvattu kehitys. Palkintola utakunta 

lausui kilpailusta seuraavaa: " .. kilpailun osanotto oli 

oll ut odotta mattoman vilkas, m utta sen yleistasossa 

olisi oll ut toivomisen varaa.". Vuosimita liksi toteutet

tiin kilpailun voittajaehdotus. 



Vilho Härkönen: Muinaislöytö, 

Killan vuosimitali 1 980 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosi mital ikilpailun 1 980 palkintolautakunta ko

koontui kaksi kertaa helmiku ussa 1 980.  Määräaikaan 

mennessä kilpai luun saapu i 48 kilpai luehdotus

ta. Ensimmäisen pal kinnon (S000mk) sai Vilho 

Härkösen Muinaislöytö (a), toisen pal kinnon 

(3500 mk) Aarne Jämsän ehdotus Pelokas maailma 

ja kol mannen pal kinnon (2500 mk) Toivo Jaatisen 

ehdotus  Teresa. Vuosimital iksi toteutettiin kilpai l un 

ens immäisen pal kinnon saanut ehdotus.  Toisen ja 

ko l mannen palkinnon saajilta pyydettiin kilpail ueh

dotusten mukaiset mital it  Killan kokoel maan. 
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Matti Peltokangas: Kevyt kosketus, 

Killan vuosimitali 1 981 (I palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpai lun 1 981 palkintolautakunta ko- (3500mk) Kari H u htamon Maisema ja kolmannen 

koontui kahdesti helmikuussa 1 981 . Määräaikaan palkinnon (2500mk) Kaarina Tarkan ehdotus Pablon 
mennessä kilpailuun saapui 39 kilpailuehdotusta. syntymästä 100 vuotta. Vuosimitaliksi toteutetti in kil-

K ilpailun ensim mäisen palkinnon (5000mk) sai pailun voittanut ehdotus. 

Matti Peltokankaan Kevyt kosketus, toisen palkinnon 
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Pirkko Viitasalo: Tarinan pituus, 

Killan vuosimitali 1 982 (I palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 1982 palkintolautakunta kokoon- sisällöltään monipuolisia teoksia, joista monet olivat 
tui kahdesti helmikuussa 1982. Määräaikaan men- toteuttamiskelpoisia.". Kilpailun ensimmäisen palkin-
nessä kilpailuun saapui 74 kilpailuehdotusta, joista non (5000mk) sai Pirkko Viitasalon ehdotus Tarinan 

yksi ei täyttänyt kilpailun ehtoja ja poistettiin arvoste- pituus, toisen palkinnon (3500mk) Pertti Mäkisen 
lusta. Palkintolautakunta totesi kilpailusta seuraavaa: ehdotus Niin metsä vastaa ja kolmannen pal kin-
" .. palkintolautakunta ilmaisee ilonsa runsaasta osan- non (2500mk) Toivo Pelkosen ehdotus Ukko Paavo. 

otosta ja toteaa, että ehdotuksissa oli aiheeltaan ja Vuosi mitaliksi toteutettiin kilpailun voittanut ehdotus. 
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Vilho Härkönen : Mr. Colombo, harjoitusvastustaja , 

Kil lan vuosim itali 1 983 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 1983 palkintolautakunta ko- tasokin ol i  nyt tavall istakin parempi. Useat ehdotuk-

koontui kahdesti maaliskuu ssa 1 9 83.  Kilpailuun set ovat toteutuskel poisia.". Ensimmäisen palkinnon 

vastaanotettiin 83 kilpailuehdotusta määräaikaan (7000mk) sai Vil ho Härkösen ehdotus Mr. Colombo, 

mennessä, joista neljä ei täyttänyt kilpailun sääntö- harjoitusvastustaja. Kil pai lun jaetun toisen palkinnon 

jä. Palkintolautakunta antoi kil pail usta lausuntonaan (a 4250mk) sai Radoslav Grytan e hdotus Toive ja 

seu raavaa " .. palkintolautakunta i lmaisee i lonsa jat- Matti Peltokankaan ehdotus Nykyaika. Vuosimitaliksi 

kuvasta runsaasta osanotosta vuosikilpai lu un. Sen toteutettiin kilpai lun voittanut ehdotus.  
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Matti Peltokangas: Joutsenlaulu, 

Killan vuosimitali 1 984 ( palkinto vuosimital ikilpailussa) 

Vuosimitaliki lpai lun 1984 palkintolautakunta kokoon- Ensimmäisen palkinnon (7000mk) sai äänestyksen 
tui kahdesti huhtikuussa 1984. Kilpailuun saapui mää- jälkeen Matti Peltokankaan ehdotus Joutsenlaulu, toi-
räaikaan mennessä 52 ehdotusta. Palkintolautakunta sen pal kinnon (5000mk) Radoslav Grytan ehdotus 
antoi kilpailusta seuraavanlaisen yleislausunnon: Hellyys ja kolmannen palkinnon (3500mk) Marjo 
" .. kilpailun taso on hyvä, kärki laaja-alaisesti tasai- Suikkasen ehdotus Sisäiset universuumit. Killan vuosi-
nen, muutenkaan ehdotuksien tasossa ei ole kovin mitaliksi toteutettiin kilpailun voittanut ehdotus. 
suuria eroja. Osanotto olisi voinut olla suurempikin.". 
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Merja Vainio: Lintu ja Pesä, 

Killan vuosimitali 1 985 (I palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosi 1985 oli Ki llan 20-vuotisjuhlavuosi. Vuosi
mitaliki lpailun 1985 palkintolautakunta kokoontui 
kolmasti lokakuussa 1984. Määräaikaan mennessä 
kilpailuun saapui 50 kilpailuehdotusta. Kaksi ehdo
tusta ei täyttänyt k ilpailun sääntöjä ja ne hylättiin. 
Palkintolautakunnan yleislausunnon mukaan " .. kil
pailun taso oli tasaisen hyvä. Osanotto olisi voinut olla 
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suurempikin.". Ensimmäisen palkinnon (9000mk) 
sai Merja Vainion ehdotus L intu ja Pesä, toisen pal
kinnon (6000mk) Radoslav Grytan ehdotus Mitalin 

synty ja kolmannen palkinnon (4000mk) Radoslav 
Grytan ehdotus Kotini. Vuosimitalina toteutettiin en
simmäisen palkinnon saanut ehdotus. 



Maini Pääläinen: Elämä, 

Killan vuosimitali 1 986 (11 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimita likilpailun 1986 palkintolautakunta ko- mannen palkinnon (4000mk) Heikki Varjan ehdotus 
koontui kolme kertaa helmi-maa liskuussa 1986. Aamu ja ilta. Pa lkintolautakunta kirjasi mielipitee-
Määräaikaan mennessä kilpailuun oli saapunut 57 nään, että " .. kilpailun taso oli kärjen osalta korkea.". 
ehdotusta. Ensimmäisen palkinnon (S000mk) sai Vuosimitaliksi toteutettiin kilpailussa toisen palkin-
Pirkko Viitasalon ehdotus 270 Days, toisen palkinnon non saanut kilpailuehdotus, Maini Pääläisen Elämä. 

(6000mk) Maini Pääläisen ehdotus Elämä ja koi-
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Pirkko Viitasalo: 270 Days, 

1 palkinto vuosimitalikilpailussa 1 986 
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Kauko Räsänen: Neidon uni, 

Killan vuosimitali 1 987 (1 palkinto Kil lan 

vuosimitalikilpailussa) 

Vuoden 1987 vuosimitalikilpailu toteutettiin kutsu
kilpailuna. Kilpailuun kutsuttiin kuvanveistäjät Kaija
Riitta I ivonen, Hannele Kylänpää, Rauni Liukko, Kauko 
Räsänen, Ossi Somma ja Pirkko Viitasalo. Kilpailussa oli 
4000 markan kutsupalkkio. Vuosimitalina toteutetta
vasta mitalista maksettiin lisäksi 5 000 markan palk
kio. Kilpailun palkintolautakunta kokoontui kahdesti 

maaliskuussa 1987. Kilpailuun osallistui 1 1  ehdotusta. 
Palkintolautakunnan lausuman mukaan " .. yleistaso 
oli heikko.". Kilpailun voitti Kauko Räsäsen ehdotus 
Neidon uni, toisen palkinnon sai Pirkko Viitasalon eh
dotus Elävä teatteri ja kolmannen Rauni L iukon ehdo
tus Laivoillakin on satamansa. Vuosimitaliksi toteutet
tiin kilpailun voittanut ehdotus. 
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Matti Peltokangas: Syvä uni, 

Killan vuosimitali 1 988 (I palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 7 988 palkintolautakunta ko

koontui kahdesti helmikuussa 1 988. Määräaikaan 

mennessä kilpailu un saapui 65 ehdotusta, jois

ta yksi ei täyttänyt kilpailun sääntöjä. Lisäksi yksi 

ehdotus hylättiin, koska se saapui myöhästynee

nä Ensimmäiselle sijalle (12000mk) asetetti in 

Matti Peltokankaan ehdotus Syvä uni, toiselle sija l le  

Vuosi mitaliki lpai lun 1989 pal kintolautakunta kokoon

tui kaksi kertaa helmikuussa 1 989. Kilpailuehdotuksia 

saapui määräaikaan mennessä 47. Kilpai lun kärki 

oli palkintolautakunnan lausuman mukaan "moni

puolinen ja korkeatasoinen". Ensimmäiselle sijal

le (12000mk) asetettiin Ensio Härkösen ehdotus 

Ajan puristuksessa, toiselle sijalle (l OOOOmk) Pekka 
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(l OOOOmk) Pertti Mäkisen ehdotus Kilta ja kol

mannelle sijalle (8000mk) Pertti Mäkisen ehdotus 

Katkennut köynnös. Lisäksi myönnettiin tunnustus

palkinto (a SOOOmk) Pertti Kukkosen ehdotukselle 

Ja maisteri pisti sen ja Radoslaw Grytan ehdotukselle 

Sisäpiha . Vuosimitaliksi toteutetti in  kilpa i lun voitta

nut ehdotus . 

Rytkösen ehdotus Liskojen yö ja ko l mannella sijalle 

Pertti Kukkosen ehdotus Muina iset ajat. Lisäksi l unas

tetti in (a SOOOmk) Assi Madekiven ehdotus Kuuhullu 
ja P i rkko Viitasalon ehdotus Aikaa olla. Vuosimitaliksi 

toteutettiin kilpailussa kolmannelle sijalle asetetun 

Pertti Kukkosen ehdotus Muinaiset ajat. 



Pertti Kukkonen : Muinaiset ajat, 

Killan vuosimitali 1 989 (111 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Ensio Härkönen : Ajan puristuksessa,  

1 palkinto vuosimitalikilpailussa 
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Pertti Mäkinen: Oispa kesä - Oispa talvi, 

Killan vuosimitali 1 990 (11 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 7990 kilpailuehdotukset käytiin Ossi Somman ehdotus Mitalin toinen puoli ja toisen 
läpi kolmessa Killan hallituksen nimeämässä työjaos- jaetun palkinnon (a 9000mk) Pertti Mäkisen ehdo-
ton kokouksessa tammikuussa 1990. Työjaosto antoi tus Oispa kesä - Oispa talvi ja Pirkko Viitasalon ehdo-
Killan hallitukse l le  esityksensä palkintojenjaosto ja tus Ahneuden uhri. Lunastuksen (a 5000mk) saivat 
Killan hall itus kokoontui ratkaisemaan kilpailun tam- Maini Pääläisen ehdotus Kevät ja Toivo Pelkosen eh-
mikuussa. Kilpailuun saapui 53 lähetystä, jotka si- dotus Abortti - kotimainen massamurha. Vuosimitaliksi 
sälsivät 62 kilpailuehdotusta. Killan hallitus hyväksyi toteutettiin kilpailussa toisen palkinnon saanut ehdo-
työjaoston esityksen palkintojenjaosta ja totesi, että tus, Pertti Mäkisen Oispa kesä - Oispa talvi. 
kilpailun ensimmäisen palkinnon (12000mk) voitti 
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Ossi Somma: Mitalin toinen puoli, 

1 palkinto vuosimitalikil pailussa 
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Pertti Kukkonen: Elena ja Nicolae, 

Killan vuosimitali 1 99 1  (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailu 1 991 ratkaisti in  helmi -maaliskuus- Pertti Kukkosen ehdotus Suojaava taivas ja kolman-

sa 1991  työvaliokunnan ja palkintolautaku n nan koko- nen palki nnon Maarit Nissi län ehdotus Onnea-iloa. 

uksissa. Työvaliokunta esitti käsityksenään, että " .. kil- Kilpai lussa jaettii n myös kaksi lu nastusta: Raimo 

pai lun  taso täyttää hyvin kilpai lu un  asetetut toiveet.". Heinon ehdotuksel le Hahmo ja Reijo Paavi laisen eh-

Kilpailu u n  osallistu i  48 määräaikaan saapunutta k i l- dotukselle Mexico. Vuosimitaliksi toteutettiin kilpai-

pailuehdotusta. Ensim mäisen palkinnon voitti Pertti lun voittanut ehdotus. 

Kukkosen ehdotus  Elena ja Nicolae, toisen palkinnon 
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Raimo Heino: Ritarin hauta, 

Killan vuosimitali 1 992 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailu 1992 ratkaistiin palkintolautakun
nan ja sen työvaliokunnan kokouksissa tammikuussa 
ja maaliskuussa 1992. Ehdotuksia saapui kilpailuun 
106 kappaletta. Ensimmäisen palkinnon (12000mk) 
sai Raimo Heinon ehdotus Ritarin hauta, toisen 
palkinnon (11000mk) Pirkko Viitasalon ehdotus 
Giacomettin jalat ja kolmannen palkinnon (9000mk) 
Raimo Heinon ehdotus Serenadi. Lisäksi jaettiin kaksi 

lunastusta (a 6000mk): Leena Turpeisen ehdotuksel
le Lampuri ja Erik Mäkisen ehdotuksel le Portti. Koska 
työvaliokunta oli todennut kilpailun tason olleen kor
kean, päätettiin lisäksi antaa kaksi tunnustusstipen
diä Anna-Maija Urmin ehdotukselle Ennustus ja Pekka 
Rytkösen ehdotukselle Onnen onkija . Vuosimitaliksi 
toteutettiin kilpailun voittanut ehdotus. 
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Pertti Kukkonen: Poliitikon painajainen, 

Killan vuosimitali 1 993 (I palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 1993 palkintolautakunta ja sen 
työvaliokunta kokoontuivat yhteensä viisi kertaa 
helmi-maaliskuussa 1993. Kilpailuun saapui määrä
aikaan mennessä 1 29 lähetystä, jotka sisälsivät 138 
kilpailuehdotusta. Työvaliokunnan lausuman mu
kaan " .. kilpailun taso oli runsaasta osanotosta huo
limatta keskinkertainen. Työvaliokunta toivoo roh
keampaa tehtävään paneutumista.". Ensimmäisen 
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pal kinnon (20000mk) sai Pertti Kukkosen ehdotus 
Poliitikon painajainen, toisen pal kinnon (l SOOOmk) 
Mauno Kiviojan ehdotus EY ja kolmannen palkinnon 
(12000mk) Erik Mäkisen ehdotus Orfeuksen ikä
vä. Lisäksi lunastettiin (a 7000mk) Raimo Heinon 
ehdotus Kiipeilijän mitali ja Tero Lounaan ehdotus 
Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta . Vuosimitaliksi 
tuotettiin kilpailun voittanut ehdotus. 



Toivo Jaatinen: Kovat ja pehmeät arvot, 

Killan vuosimitali 1 994 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosi mitalikilpai lun 1994 palkintolautakunta ja sen 

työval iokunta kokoontuivat yhteensä ku usi kertaa 

hel mikuussa 1 994. Kilpailuun osallistui  108  määräai

kaan mennessä, 100:ssa eri lähetyksessä saapunutta 

kilpailuehdotusta. Työvaliokunta piti " .. kilpailun ta

soa korkeana (A- ja B- luokka). Ki lpai l u un oli jätetty 

monia toteuttam iskelpoisia ehdotuksia.". S uurin osa 

ehdotuksista jätettiin ku itenkin (-luokkaan (74 ehdo

tusta) . Kilpailun ensimmäisen palkinnon (20000 mk) 

sai To ivo Jaatisen ehdotus Kovat ja pehmeät arvot, 

toisen palkinnon (15000mk) Pertti Mäkisen ehdo

tus Reunaehdot ja kolmannen palkinnon (1 2000mk) 

Raimo Heinon ehdotus Terminator. Lisäksi jaet

ti in kaksi tunnustuspalkintoa (a 7000 mk): Leena 

Turpeisen ehdotuksel le Kukonlaulun aikaan ja Raimo 

Heinon ehdotuksel le Nightmare. Vuosi mital iksi toteu

tetti in kilpailun voittanut ehdotus. 
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Erik Mäkinen: Maanjäristys, 

Killan vuosimitali 1 995 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuonna 1995 Kilta juhli 30-vuotisjuhlavuottaan. taa.". Ensimmäisen palkinnon (20 000mk) sai Erik 
Vuosimitaliki lpailun 1995 palkintolautakunta ja sen Mäkisen ehdotus Maanjäristys, toisen palkinnon 
työvaliokunta kokoontuivat yhteensä viisi kertaa (15 000mk) Pirkko Viitasalon Nykyaika ja kolmannen 
helmikuussa 1995. Määräaikaan mennessä saapu- palkinnon (12 000mk) Anja Vanamo-Kailan Vestigia 
neita ehdotuksia oli 1 08, joista yksi hylättiin myö- homin is. Lisäksi jaetti in kaksi lunastusta (a 7 000mk), 
hästyneenä . Palkintolautakunta esitti loppu lausun- Leena Turpeisen ehdotukselle Poloneesia ja Lambadaa 
tonaan seuraavaa: " .. ehdotukset olivat laajasti ajan sekä Raimo Jaatisen Moshe Yosselevich lähtee lei-
ilmiöitä seuraavia ja että selvästi toisten y läpuolel- rille. Vuosimitaliksi toteutettiin kilpailun voittanut 
la olevia töitä ei ehdotusten joukosta voitu osoit- ehdotus. 
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Reijo Paavilainen: Rakastan naisiasi, Modigliani, 

Killan vuosimitali 1 996, lyöty (1 palkinto vuosimitaliki lpailussa) 

Vuosikilpailu 1996 toteutettiin lyödyn mitalin kilpai

luna.  Kilpailu n  palkinto lautakunta ja sen työva l iokun

ta kokoontuivat yhteensä ku usi kertaa helmikuussa 

1 9 96. Määräaikaan mennessä saapuneita ehdotuksia 

oli 59. Pa lkintolautakunta esitti loppu la usuntonaan 

seu raavaa :  " Kun otetaa n  huomioon, että kyse on lyö

dyn mitalin ki lpai l usta, oli  jätettyjen ehdotusten mää

rä korkea. Kaikki ehdotukset olivat ki lpai lusääntöjen 

mukaiset. Kilpai lun taso oli hyvä; parhaat erottuivat 

selvästi. Lähes kaikissa mitaleissa oli otettu huomi

oon mitalien lyötävyys.". Kilpai l un  ensimmäisen pal

kinnon (1 6000mk) voitti Reijo Paavilaisen ehdotus 

Rakastan naisiasi, Modig/iani. Kilpai lun toisen palkin

non (1 3000 mk) sai Pertti Mäkisen ehdotus Pako ja 

kolmannen palkinnon (10000mk) Anja J u urikka lan 

ehdotus Tanssi. Vuosimita l iksi toteutettiin ki lpailu n  

voittanut ehdotus .  
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Mauno Kivioja: Kauppakassi (Ruokakassi), 

Killan vuosimitali 1 997, lyöty (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosikilpailu 1997 toteutettiin lyödyn mitalin kilpai
luna. Kilpailun palkintolautakunta ja- sen työvalio
kunta kokoontuivat yhteensä viidesti maaliskuussa 
1996. Määräaikaan mennessä saapuneita ehdotuksia 
oli 50. Palkintolautakunta esitti loppu lausuntonaan 
seuraavaa: "Kun otetaan huomioon, että kyse on 
lyödyn mitalin kilpailusta, oli jätettyjen ehdotusten 
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määrä suuri. Vuosimitalikilpailu oli tasoltaan hyvä.". 
Kilpailun ensimmäisen palkinnon (20 000mk) sai 
Mauno Kiviojan ehdotus Ruokakassi, toinen jae
tun palkinnon (a 1 3  500mk) saivat Kaarina Tarkan 
ehdotus  Naapurukset ja Assi Madekiven ehdotus 
Komeettajuhla. Vuosimitaliksi toteutettiin kilpailun 
ensimmäisen palkinnon voittanut ehdotus. 



Raimo Jaatinen: Suuri ja mahtava, 

Killan vuosimitali 1 998 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimita l iki l pa i l un  1 998 pa l kinto lautakunta ja sen ensimmäisen pa lkinnon (22000mk) sai Ra imo 

työva l iokunta kokoontu ivat yhteensä vi idesti maa

l i skuussa 1998.  Ki lpa i l uun  saapui  määräa ikaan  men

nessä 107 ehdotusta, joista yksi  e i  täyttänyt ki l pa i 

l un  sääntöjä .  Pa l kinto lautakunta antoi k i lpa i l usta 

seu raavan la isen loppu lausunnon :  " . .  vuosimita l i ki l 

pa i l u  o l i  vars ink in  A-luokan osalta korkeatasoinen :  

A- luokkaan sijoitettujen ehdotusten määrä o l i  suu

rem pi kuin B- l uokkaan .  Ki l pa i l un  tasoa kuvaa myös 

se, että perustett i in neljäs e l i  D- luokka.". K i lpa i l un  

Jaatisen ehdotus Suuri ja  mahtava, toisen pa l ki nnon 

(15000mk) sai Reijo Paavi la isen ehdotus Naamio 

sekä ko lmannen pa lkinnon (12000m k) Er ik Mäkisen 

ehdotus Maailmalle lähtö. Lisäksi  jaetti in ko lme lu 

nastusta (a 4000mk): Mauno Kiviojan  ehdotukse l le  

Kabulin Eeva, Pi rkko Viitasa lon Vapaaksi meren jätti ja  

Er ik  Mäkisen Terroristi-uhri. Ki lpa i l un  voittanut ehdo

tus toteutetti i n  vuosim ita l i na .  
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Pekka Kauhanen: Kiikun kaakun, 

Killan vuosimitali 1 999 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 1999 palkintolautakunta ja sen toisen yläpuolelle.". Kilpailun ensimmäisen palkinnon 
työvaliokunta kokoontuivat yhteensä kuusi kertaa (22000mk) voitti Pekka Kauhasen ehdotus Kiikun 
helmi-maaliskuussa 1999. Määräaikaan mennessä kaakun, toisen palkinnon (15000mk) voitti Matti 
saapui 107 ehdotusta, joista yksi oli tuhoutunut posti- Peltokankaan ehdotus Lauantai  ja kolmannen palkin-
tuksessa. Palkintolautakunta esitti loppu lausuntonaan non (12000mk) Reijo Paavilaisen ehdotus Sayonara. 
seuraavaa: "Kilpailun ehdotukset edustavat mitalitai- Lisäksi jaettiin kaksi lunastuspalkintoa (a 6000mk): 
detta monipuolisesti, mistä aiheutu i  ehdotusten jako Erik Mäkisen ehdotukselle Tärkeitä asioita pojalleni ja 
neljään (A-D) luokkaan. Palkitut ehdotukset olivat var- Minna Tuomisen ehdotukselle Lahja. Vuosimitalina 
sin tasaväkisiä - yksikään ehdotus ei noussut selvästi toteutettiin kilpailun voittanut ehdotus. 
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Mauno Kivioja: Poika ja siili, 

Killan vuosimitali 2000, lyöty (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuos im ital ik i lpai l un  2000 palk intolautakunta ko

koontui kol mast i maalisku ussa 2000. Kilpailuun 

saapu i määräa ikaan men nessä 42 ki lpai luehdotus

ta. Palki ntolautaku nta esitti loppu lausu ntonaan, että 

" .. vuoden 2000 vuosim italik i lpai lu  ol i parhaiden osal

ta verrattain korkeatasoinen .". Kilpailun ensimmä isen 

palk innon (lS000mk) voitti Mau no K iv ioja ehdo

tuksellaan Poika ja Siili, toisen palkin non (9000mk) 

K im mo Pyykkö ehdotu ksel laan Uni-todellisuus ja kol

man nen palkin non (7000 mk) Ossi Som ma ehdotuk

sel laan Vauhtisokeus. Vuos im ital i toteutett i in lyötynä  

m ital ina kilpai lun  voittaneesta ehdotu ksesta. 
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Pirkko Viitasalo: Aika kaikella, 

Killan vuosimitali 2001 (11 1 palkinto Killan vuosimitalikilpailussa} 

Vuosimita likilpail un 2001 palkintolautakunta ko
koontui kolmasti helmikuussa 2001. Määräaikaan 
mennessä saapuneita kilpailuehdotuksia oli 119, 
joista kolme ol i  rikkoutunut ja yksi ei täyttänyt kil
pailun sääntöjä. Kilpailun ensimmäisen palkinnon 
(18000mk) voitti Pekka Kauhasen ehdotus Hyökkäys 
erämaassa, toisen palkinnon (l0000mk) Pertti 
Mäkisen ehdotus Kävelevä tuoli ja kolmannen pal-
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kinnon (8000mk) Pirkko Viitasalon ehdotus Aika 
kaikella. Lisäksi lunastettiin (a S000mk) kaksi ehdo
tusta: Pekka Kau hasen Maisema ja Marjo Suikkasen 
Venuksen vyö. Vuosimitaliksi toteutettiin kilpailussa 
kolmanneksi palkittu ehdotus, Pirkko Viitasalon Aika 
kaikella. Killan jäsenil lä oli myös mahdollisuus lu
nastaa kilpailun voittanut ehdotus, Pekka Kau hasen 
Hyökkäys erämaassa. 



Pekka Kauhanen : Hyökkäys erämassa, 

1 palkinto Killan vuosim1tal iki lpa ilussa 2001 
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Tapio Kettunen: Juhlavuosi (Elias Lönnrot) , 

Killan vuosimitali 2002 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 2002 palkintolautakunta ko
koontui kaksi kertaa tammi-helmikuussa 2002. 
Kilpailun aiheena oli "Suomalaisen kulttuurin 
vuosi - Elias Lönnrotin syntymästä 200 vuotta". 
Määräaikaan mennessä kilpailuun saapui 40 ehdo
tusta. Palkintolauta esitti loppulausuntonaan, että " .. 
käydyn vuosimitalikilpailun rajattu aihe vähensi sel
västi osanottajien määrää. Kilpailun taso oli hyvä.". 
Kilpailun ensimmäisen palkinnon (20000mk) sai 
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Tapio Kettusen ehdotus Juhlavuosi, toisen palkinnon 
(15000mk) Leena Turpeisen ehdotus Suorin solmuin 

ja kolmannen palkinnon (10000mk) Reijo Paavilaisen 
ehdotus Jälki. Lisäksi lunastettiin (a 5000mk) loput 
kolme A-luokkaan sijoittunutta kilpailuehdotusta: 
Oksat karsin, tien osoitin ja Oksat karsi, tien osoitti sekä 
Yhdeksän sylen syvästä. Vuosimitaliksi toteutettiin kil
pailun voittanut ehdotus. 



Pirkko Viitasalo: Mieluummin rauha , 

Killan vuosimitali 2003 (1 palkinto vuosim ital iki lpailussa) 

Vuosimita l ik i lpa i l u n  2003 pa lkintolautakunta ko

koontui kahdesti he lmikuussa 2003. Määräa ikaan 

mennessä saapuneita ehdotuksia o l i  70. 

Pa l ki nto lautakunta esitti loppu lausu ntonaan,  että 

" .. ki l pa i l un  keskimää rä inen taso o l i  verratta in kor

kea, toteutuske l poisia ehdotuksia o l i  joka luokas

sa .  Pa rhaat erottuivat kuitenki n  joukosta seiväs-

t i ." .  Ensimmäisen pa lkinnon (2500€) voitti Pirkko 

Viitasa lon ehdotus Mieluummin rauha, toisen pa lk in

non (2000€) Ra imo Jaatisen ehdotus Odysseuksen 
harharetket ja ko l mannen pa l kinnon (1700€) Hanne le  

Kylä n pään ehdotus Tom Dooley Vuosimita l i ksi toteu

tett i in  k i l pa i l un  voitan ut ehdotus. 
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Vilho Härkönen: Mens Fennorum (J L. Runeberg 1804-2004), 

Killan vuosimitali 2004, lyöty (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 2004 aiheena oli J. L. Runeberg. 
Aihe oli liitetty kansallisrunoilijan syntymän 
200-vuotisjuhlavuoteen. Kilpai lun palkintolautakun
ta kokoontui kahdesti tammikuussa 2004. Kilpailuun 
saapui määräaikaan mennessä 22 kilpailuehdotusta, 
joista yksi oli särkynyt postituksessa ja yksi ei täyt
tänyt ki l pailun sääntöjä. Loppulausuntonaan palkin
tolautakunta totesi, että " .. kilpailu oli osanottajien 
vähäiseen lukumäärään nähden hyvä. Erityisesti erot 
A-luokkaan sijoittuneiden ehdotusten välil lä olivat 
pieniä. Latinan kielen käyttö osoittautui ongelmal-
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l iseksi. Teksteihin sisältyi muodollisia virheitä, jotka 
tarvitsevat korjausta, jotta mitalit voitaisiin toteut
taa.". Ki lpailun ensimmäisen palkinnon (5000€) 
voitti Vilho Härkösen ehdotus Mens Fennorum, toisen 
palkinnon (4000€) Toivo Jaatisen ehdotus Rauhan ja 

sodan runoilija ja ko lmannen palkinnon (3000€) Tapio 

Kettusen ehdotus Lähteet. Lisäksi jaettiin kaksi lunas
tusta (a 850€): Toivo Jaatisen ehdotukselle Olinhan 

siellä minäkin ja Reijo Paavilaisen ehdotukselle Vuolas. 

Vuosimitali toteutettiin kilpailun voittaneesta ehdo
tuksesta. Mitalista teetettiin myös seinäreliefejä. 



Heikki Häiväoja: Pohjoinen taivas, 

Killan vuosimitali 2005 

Vuonna 2005 Kilta juhli 40-vuotisjuhlavuottaan. 
Juhlavuonna ei järjestetty vuosimitalikilpailua, vaan 
vuoden 2005 vuosimitalina toteutettiin tilaustyönä. 
Vuosimitali 2005, Pohjoinen taivas, tilattiin Killan 

kunniajäseneltä kuvanveistäjä Heikki Häiväojalta. 
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Pirkko Viitasalo: Idea Suomesta (). V Snellman), 

Killan vuosirnitali 2006, lyöty (1 palkinto vuosirnitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailun 2006 aiheena oli J .  V. Sne llman. 

Vuonna 2006 vietettiin J .  V. Snellmanin syntymän 

200-vuotisj u hlaa. Palkintolautakunta kokoontui 

kahdesti tammi-helmikuussa 2006. Kilpailuun osal

listu i  24 määräaikaan mennessä saapunutta kilpai

luehdotusta. Loppulausuntonaan palkintolautakun

ta totesi, että " .. hyvätasoisen kilpailun  ehdotukset 

olivat monipuolisia. Tyylilajien kirjo oli runsas, ja 

useissa ehdotuksissa käytetty rikas kerronta kiin

nitti erityisesti huomiota.". Kilpailun ensimmäisen 

pal kinnon (5000€) voitti Pirkko Viitasalon ehdo-
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tus Idea Suomesta, toisen pal kinnon (4000€) Pekka 

Rytkösen ehdotus Hengenvi/jelijä ja kolmannen pal

kinnon (3000€) Maija Hyvönen- Hossainin ja Maija 

J ernmarkin ehdotus Äemänkäkenä. Lisäksi lunastu k

sen (a 850€) saivat Tapio Kettusen ehdotus Culturae 

vis ja Reijo Paavilaisen ehdotus Sivistyksen korkea veisu. 

Vuosimitaliksi toteutettiin kilpailun voittanut ehdo

tus. Mitalista teetettiin myös seinäreliefejä. Snellman 

-ju hlavuoden ki lpai lu  toteutettiin yhteistyössä ju hla

vuoden toimikunnan kanssa, ja sitä lyötiin myös toi

mikunnan käyttöön. 



Erja Tielinen: Elämän värit, 

Killan vuosimitali 2007 

Vuosimitalikilpailu 2007 ratkaistiin keväällä 2007. (2300€) Pertti Mäkisen Kristitty kommunisti ja koi-
Kilpailuun saapui kaikkiaan 49 kilpailuehdotus- mannen palkinnon (1800€) Toivo Jaatisen Lapsen 
ta. Loppulausuntonaan palkintolautakunta totesi, näkökulmasta. Lisäksi jaettiin lunastukset (850€) 
että " kilpailun taso jäi keskinkertaista heikommak- Toivo Jaatisen ehdotukselle Sortajat ja sorretut ja 
si". Kilpailun ensimmäisen palkinnon (3000€) sai Andrei Bakharevin ehdotukselle Takki (yö ja päivä). 
Erja Tielisen ehdotus Elämän värit, toisen palkinnon Vuosimitaliksi toteutettiin kilpailun voittanut ehdotus. 
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Andrei Bakharev: Yömetro, 

1 jaettu palkinto vuosimitalikilpailussa 

Vuosimitalikilpailu 2008 ratkaistiin Turussa keväällä 
2008. Määräaikaan mennessä kilpailuun saapui 61 
ehdotusta, joista yksi hylättiin ehdotuksessa olleen 
tekijänimen vuoksi. Palkintolautakunta totesi eh
dotusten olleen tekniseltä tasoltaan ja teemoiltaan 
hyvinkin vai htelevia, palkitut nousivat kuitenkin sel
keästi esille. Yleisesti ottaen muotokieli oli lautakun
nan mukaan ehdotuksissa konservatiivinen ja lauta
kuntassa kaivattiin leikkisyyttä pateettisuuden tilalle. 
Kilpailun ensimmäisen palkinto (a 2650€) jaettiin 
kahden kilpailuehdotuksen kesken. Ensimmäisen pal
kinnon voittivat Andrei Bakharevin ehdotus Yömetro 
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ja Mika Natrin ehdotus H.S. Urbanus - H.S. Rusticus. 

Kolmannen palkinnon (1800€) sai Pertti Kukkosen 
ehdotus Kyyneleet. Lisäksi jaettiin kaksi lunastusta (a 
800€) Reijo Paavilaisen ehdotukselle Eksyneet ja Veera 
Kannosta-Puhakan ehdotukselle Luokka sota. Kilpailun 
voittanutta ehdotusta ei voitu toteuttaa kohtuul l isin 
kustannuksin, eikä sitä voitu toteuttaa vuosimitalina. 
Killan hallitus päätti toteuttaa vuosimitaliksi lunastuk
sen saaneen ehdotuksen, Reijo Paavilaisen Eksyneet. 

Vuosikilpailun tiimoilta heräsi keskustelu siitä, että vuo
simita li erotettaisiin jäsenmaksusta niin, että jäsenet 
voisivat sen halutessaan tilata erikseen. 



. . rbanus - H S  Mika Natri: H S  U 

1 jaettu palkinto . . 

. .  Rusticus, 

vuos1m1talikilpailussa 
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Reijo Paavilainen: Eksyneet, 

Killan vuosimitali 2008 

(lunastus vuosimitalikilpailussa) 
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Anne Meskanen: Itämeri käsissämme, 

Killan vuosimitali 2009 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimita l ik i lpai l u  2009 ratkaist i in  Tampereella non (2500€) sai Anne Meskanen ehdotuksellaan 

maaliskuussa 2009. Kilpai l u u n  otti osaa 60 kilpai- Itämeri käsissämme, toisen palkinnon (2000€) Leena 

l uehdotusta. Kilpai lun  teemana ol i  I tä meren puoles- Turpeisen Meriuposkuoriaisenkin koti ja kolman-

ta. Palkintolautaku n nan lausu man mukaan kilpai lun nen palkinnon (1500€) Kari-Matti Kärnän Mara-

taso o li varsi n  hyvä ja etenkin kärki korkeatasoinen. Katti. Lisäksi jaettii n kaksi l u nastusta (500€) : Tapio 

Mukana ol i  myös mitalitaiteen ilmettä raikkaasti Kettusen Puhtaamman huomisen, elämän puolesta ja 

u udistavia ehdotuksia ja I tämeri-aihetta ol i  hyödyn- Sakari Kan noston Happea! Vuosi mitaliksi toteutettiin 

netty monipuo lisesti. Ki lpai lun  ensimmäisen palkin- kilpai lun  voittan ut ehdotus. 
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Tapio Kettunen: Kirjeeni sinulle, 

Killan vuosimitali 201 O (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailu 2010 ratkaistiin palkintolautakun
nan kokouksessa helmikuun alussa 2010. Kilpailuun 
otti osaa 40 määräaikaan saapunutta kilpailueh
dotusta. Kilpailun yleistasosta palkintolautakunta 
totesi, että kuvanveiston eri suuntaukset oli moni
puolisesti edustettuna ehdotuksissa, erityisen inno
vatiivisia ehdotuksia ei kuitenkaan kilpailuun jätetty. 
Kilpailun ensimmäisen palkinnon (2500€) sai Tapio 
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Kettusen ehdotus Kirjeen i sinulle, toisen palkinnon 
(2000€) Pekka Rytkösen Saari ja kolmannen palkin
non (1500€) Reijo Paavilaisen Älä korva pieni kuule 
mitä vain . . .  Lisäksi lunastettiin Pertti Mäkisen ehdotus 
Puhtaan mitalitaiteen puolesta ja Maini Pääläisen eh
dotus Stressikudonnainen. Vuosimitaliksi toteutettiin 
kilpailun voittanut ehdotus. 



Reijo Paavilainen: Lumenpaisumus, 

Killan vuosimitali 201 1 (11 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimital ik i lpai l u n  2011 palk intolautakun nan kokous 

pidettiin maalisku ussa 2011 Helsingissä. Kilpailuun 

saapui määräaikaan mennessä 46 kilpai luehdotusta, 

joista yksi saapui r ikkinäisenä. Kilpailun ensim mäisen 

pal kin non (2500€) voitti Andrei Bakharevin ehdotus 

Pinokkion kuolema, toisen palkinnon (2000€) Reijo

Paavilaisen ehdotus Lumenpaisumus ja kolmannen

pal kinnon (1500€) Erkki Sal melan ehdotus Pelastus.
Lisäksi jaettii n  yksi lunastus (500€) Maija Hyvönen

Hossa in in  ehdotuksel le Mannemitali. Vuosimita l i  to

teutettiin kilpailussa toiseksi pal kitusta ehdotu ksesta, 

koska kilpai l un  voittan utta ehdotusta ei voitu toteut

taa kohtu u l lisin kustan n u ksin .  
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Andrei Bakharev: Pinokkion kuolema, 

1 palkinto Killan vuosimitalikilpailussa 201 1 

1 1 0  



Andrei Bakharev: Serafim , 

Killan vuosimitali 201 2 (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailu 2012 ratkaistiin maalisku ussa 

201 2 Helsingissä. Kilpailuun otti osaa 37 kilpailueh

dotusta, joista yksi saapui rikkoutuneena ja yksi hylät

tiin kilpailun sääntöjen vastaisena. Palkintolautakunta 

lausuman m ukaan kilpailun taso oli korkea, kilpailu

ehdotukset ilahduttavan erilaisia ja voittajaehdotus 

nousi  joukosta omintakeisu udellaan. Kilpai l un ensim

mäisen palkinnon (2500€) voitti Andrei Bakharevin 

ehdotus Serafim, toisen palkinnon (2000€) Maija 

Hyvönen-Hossainin ehdotus Lähiruoka ja kolman

nen palkinnon (1 500€) Leena Turpeisen ehdotus 

Senorita. Vuodesta 2012 lähtien Killan vuosimitali ei 

ole enää kuulunut jäsenmaksu un vaan se on jäsenten 

lunastettavissa erikseen. Vuosimitaliksi toteutettiin 

kilpailun voittanut ehdotus.  
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Pekka Rytkönen : Aikajana, 

Killan vuosim itali 201 3 (1 palkinto vuosimitalikilpai lussa) 

Vuosimital ikilpailun 2013 palkintolautakunta ko
koontui maaliskuussa 2013. Kilpailuun otti osaa 
31 kilpailuehdotusta. Kilpailun ensimmäisen pal
kinnon (2500 €) voitti Pekka Rytkösen ehdotus 
Aikajana, toisen palkinnon (2000 €) Juha Wellingin 
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Sammakkoprinssi ja kolmannen palkinnon (1500€) 
Petri Neuvosen Meteoriitti. Lisäksi Tero Lounaan ehdo
tukselle Pyörre jaettiin lunastus (500 €). Vuosi mitali 
toteutettiin kilpailun voittanut ehdotus. 



Juha Welling: Muotin ja muodon lapsi, 

Killan vuosimitali 201 4  (1 palkinto vuosimitalikilpailussa) 

Vuosimitalikilpailu 2014 ratkaistiin Helsingissä maa
liskuussa 2014. Kilpailun aiheena oli 150-vuotisjuh
lavuottaan viettävä kuvanveistäjä Emil Wikström. 
Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 28 kil
pailuehdotusta, joista yksi hylättiin ylimittaisena. 
Palkintolautakunnan loppulausunnossa kilpailusta 
mainittiin seuraavaa: "Kilpailun ehdotusten taso oli 
hyvä. Luultavasti rajatun aiheen vuoksi osallistuminen 
ei ollut kovin vilkasta. Kärki oli laadukas ja selkeäs
ti erottuva. Lautakunta piti eloisasta kuvittamisesta, 
mutta totesi viimeistelyn tason olleen monen ehdo-

tuksen osalta heikkoa .. Kilpailussa on nähtävissä mita
litaiteen - varsinkin henkilömitalien - kiinnostavuuden 
lasku ja sen luonteen muuttuminen.". Kilpailun ensim
mäisen palkinnon (3000 €) voitti Juha Welling eh
dotuksellaan Muotin ja muodon lapsi, toisen palkinnon 
(2000 €) Jarkko Rothin ehdotus Emil Wikström - vah

vat lenkit kuvanveistotaiteen pitkässä ketjussa ja kolman
nen palkinnon (1000 €) Pekka Rytkösen Sydämen ääni. 

Lisäksi myönnettiin lunastus (500 €) Petri Neuvosen 
ehdotukselle Valetut ajatukset. Vuosi mitaliksi toteutet
tiin kilpailun voittanut ehdotus. 
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Myytäviä mita leja  

Raimo Heino URHO KEKKONEN, valettu 1 1 5mm (1 986) 1 50 € 

Heikki Häiväoja POHJOINEN TAIVAS, valettu 1 25 mm. (vuosimitali 2005) 70 € 

Terho Sakki J. V. SNELLMAN, lyöty 70 mm . (1 981 ) 40 € 

Kari Juva FIDEM 1 973, lyöty 70 mm (1 973) 30 € 

Kauko Räsänen FIDEM 1 990 , lyöty 70x70 mm, 2-osainen (1 990) 70 € 

Toivo Jaatinen MAUNO KOIVISTO, lyöty 72 mm (1 983) 30 € 
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SVENSKT SAMMANDRAG 
'"°"'' Sie,ecs

" 

LEDARE 
l ikka Voionmaa 

Gillets fyrtionionde tävl ing för en årsmedalj var en av höjdpunkterna under år 
2014. Året var också skulptören Emil W ikströms (1 864- 1942) jubileumsår. 
Första priset vanns av Juha Wellings "Et1 barn av form och gestalt", vilken 
också förverkligades som Gillets årsmedalj 2014. 

Temat för tävlingen år 2015 är "Utav kärlek" och medaljen skali gjutas. 
Tävlingsprogrammet har sänts tili medlemmarna och finns också på Gi llets 
hemsida. 

År 2015 firar Gillets 50 år. Huvudutställningen ordnas i Vinterträdgården 
i Tampere-talo i Tammerfors. Vi hoppas at1 vi år 2015 också kan ge ut en 
medalj av Republikens President Sauli Ni in istö. 

Gillets hemsida har förnyats och kan nu bät1re informera om t.ex. Gil
let internationell medaljkonst, årsmedaljerna och medaljerna av Finlands 
presidenter samt om årsboken. 

FIDEM XXXII I  kongress hölls i september 201 4 i Sofia, Bulgarien. Hu
vudutställningen hade konstmedaljer från 30 länder. Från Finland fanns 19 
medaljer av 14 konstnärer. Professor Bogomil N ikolov hade format kongress
medaljen. Föreläsningarna hade många teman, Outi Järvinen var den enda 
föreläsaren från Finland. Irina Suvorova från Ryssland fick FIDEMs stora pris 
(Grand Prix) och Aimo Vi itala - priset gick tili Teodora Draganova från Bul
garien .  Mera information om kongressen finns på ett annat ställe i årsboken 
och på FIDEMs hemsida www.fidem-medals.org. FIDEM XXXIV kongress ord
nas i Belgien i september 2016. 

Gillet har fått två samlingar konstmedaljer som donation och et1 hjärtligt 
tack går tili donatorerna Tidningarnas Förbund och Mediernas Centralför
bund. 1 donationen ingår också några reliefer i brons. Medaljerna och relie
ferna kommer att deponeras i Tammerfors konstmuseum. 

GILLET FÖR MEDALJKONST 50 ÅR 
Hanna Talasmäki 

Delta år, 2015, firar Gillet för Medaljkonst i Finland sitt femtionde år. Pro
grammet för jubileet består av en utställning av konstmedaljer och en fest i 
Tammerfors, dessutom ordnas en tili två parallella utställningar. Gillet grun
dades 1965 av personer, som ville gynna medaljkonst och var intresserade 
av den. Sedan dess har Gillet ordnat utställn ingar, tävlingar och har förmed
lat information tili allmänheten om konstarten och om Gillets aktiviteter, det 
internationella samarbetet inte att förglömma, samt hjälpt som sakkunnig i 
olika projekt. 

Gillet har varit den sammanbindande länken mellan medaljkonstnärer, 
samlare, myntverk och gjutare, konstgalierier och museer. Gillet befrämjar 
också medaljkonsten i Finland, understöder medaljkonstnärer samt forskning 
inom medaljkonst och publikationsverksamhet. Gillet har en egen konstsam
ling, som har lagrats i Tam merfors konstmuseum. Kollektionen utökas hela 
tiden. Gillets historia presenteras i denna årsbok genom tävlingarna för en 
årsmedalj samt årsmedaljer. 1 följande årsbok, som utkommer nästa år, kom
mer Gillets femtioåriga historia läggas fram i ett vidare perspektiv. 

EN MEDALJUTSTÄLLNING MED FÖRTÄTAD STÄMNING I SOFIA 
Tapio Suominen 

Medaljerna för FIDEM-utstäl lningen hade man samlat i Arkeologiska muse
ets utrymmen. Även om omgivningen var charmfull hade arrangörerna haft 
problem med att ställa ut, då det inte fått alla de vitriner som hade lovats 
dem: på sina ställen var medaljerna alltför tätt placerade. 

Utställn ingen och kongressen var trots allt speciellt Bogomil Nikolovs 
kraftprov. Nikolov är kraftgestalten inom den bulgariska medaljkonsten ,  
grundare av medaljkonstavdelningen v id konstakademin och en aktiv konst
när, som vid sidan om kongressbrådskan hann öppna en egen utställning i 
det nationella galleriet. Det mest egenartade medaljlandet var igen Portugal, 
som denna gång enligt många var mer än vanligt på awägar. Orsaken var 
projektet "Lock, flaskor och medaljer". lnom projektet hade konstnärerna, 
inspirerade av Capinda-folket, gjort rnedaljer genom att utnyttja glaskärl och 
deras lock. En dylik forskande utgångspunkt är typisk för deras medaljkonst, 
som i stället för att vara en underart inom bildhuggarkonsten strävar hellre 
efter att vara sin egen konstart. Å ena sidan kopplas utvecklingen samman 
med de politiska omvälvningarna i Portugal, speciellt nejlikeupproret 1974, 
sorn gav upphov tili en ny era av konstnärlig frihet. Å andra sidan ledde 
landets befrielse tili en estetiskt undermålig produktion, då många bolag 
inom branschen producerade stora mängder av medaljer utan att bry sig om 
deras konstnärliga värde. Därför ville konstnärerna ta avstånd från denna 
typ av medaljer. 

Det var en hedersuppgift att vara med om att besluta om vem som 
skulie få Aimo Viitala - prise t .  Sam en vag utgångspunkt sattes att med
aljen skulle vara tvåsidig, gärna utformad av en ung konstnär och att den 
kunde reproduceras. Speciellt tvåsidiga medaljer som uppfyller kriterierna 
var obegripligt svåra att hitta. Förvånansvärt nog var endast cirka tio procent 
av medaljerna dubbelsidiga. Rentav sju länder hade inte en enda tvåsidig 
medalj på utstälin ingen. 

Man har en känsla av att en ensidig medalj låter bli att utnyttja ett viktigt 
uttrycksmedel inom konstarten .  Den avstår från dualism, dialog, från det 
att sidorna kunde vara i relation tili varandra på många, fastän inte alltför 
uppenbara sätt. Fordrar frånsidan ett sådant tankehopp, sorn konstnären 
känner sig främmande för? Alt utforma en traditionell medalj fordrar ett nå
got aforistiskt sinnelag. 1 dubbelsidigheten finns en liten tidsmässig tröskel, 
et1 steg av berät1ande, som kanske enligt många binder eller bromsar upp 
framställningen. Men någon gång fungerar ensidigheten bra, den kan t.o.m. 
ge ett mervärde, såsom är fallet med medaljen som fick Aimo Viitala-priset 
Teodora Draganova (f. 1980) erhöll priset för sin medalj Black (2012). Den 
är inte traditionellt tvåsidig, men den ger diskret en antydan om del genom 
perforeringen. 

FIDEM I SOFIA 
- ETT RESEBREV FRÅN VÄRLDSKONGRESSEN FÖR 
MEDALJKONST 
Outi Järvinen 

1 reseberättelsen koncentrerar sig artikelförfattaren närmast på föredragen 
och utstäl lningen. Föredragen behandlade konsthistoriska och aktuella äm
nen och denna gång hade de placerats i varierande sessioner. Det allmänna 
temat var undervisning av rnedaljkonst, men också andra teman fanns. Dis
kussion väckte bl.a. et1 inlägg om hur man bör stälia ut medaljer. 

Tili FIDEM-utstäl lningarna väljs alltid verk, i vilka et1 experimenterande 
blir et1 självändamål framorn det egentliga innehållet. Betraktaren fäste 
också upprnärksamhet vid att endast få konstnärer hade mer än en rnedalj 
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på utställningen. Medaljer i serier tycks just nu attrahera konstnärerna mera 
än två sidor. 

FIDEM SOFIA 201 4 
Hanna Talasmäki 

Den internationella kongressen i september i Sofia var för en som deltog 
för första gången en intressant uppvisning av det nyaste i medaljkonsten, 
av personer eller kretsar som sysslar med den samt olika sätt att göra och 
uppleva medaljer. För en nykomling gav kongressen ett fint perspektiv i med
aljkonsten: hur man presenterar, formar och lär den, dess historia och hur 
man upplever den. Många perspektiv öppnade sig, kongressdeltagarna från 
olika håll i världen gav var och en sin egen synvinkel på ämnet. Sofia bjöd 
på en fin inramning för olika medaljbegivenheter: föredrag och kvällsti llställ
ningar i Grand Hotel, många utställningar och andra evenemang. Värdlandets 
kongressarrangörer hade också samlat i programmet lagom med andra kul
turella erfarenheter och händelser. 

ÅRSMEDALJTÄVLINGEN ÅR 201 4 
Anne Meskanen-Barman 

Gi l lets fyrtionionde årsmedaljtävling avgjordes i Helsingfors på ett jurymöte 
den 6 3.201 4. Prisnämnden bestod av skulptör Anne Meskanen-Barman och 
forskare Outi Järvinen från Gi l let, som adjungerad ledamot museidirektör 
Pälvi Myllylä från Visavuori museum samt skulptörerna Jasmin Anoschkin 
och Kirsi Kaulanen, som representerade Finska Bildhuggarförbundet. Sekre
terare var Gil lets sekreterare Hanna Talasmäki. Temat för årets medaljtävling 
var Emil Wikström, född för 1 50 år sedan. Före utsatt tid hade det kommit 
28 förslag och juryn konstaterade att nivån var god. 1 förslagen kunde man 
se hur karaktären på personmedaljer har förändrats. Medaljen är en mi
niatyrskulptur, konst på båda sidor och på kanten. Medaljens tjocklek, dess 
kant och ytans struktur borde vara förenl ig med temat - helhetsintrycket är 
avgörande. Första priset gick tili Juha Welling för förslaget "Ett barn av form 
och gestalt " ,  vilken blev en favorit genast i början . Det andra priset gick tili 
förslaget "Emil Wikströms starka länkar - i den långa kedjan av bildhug
garkonst" av Jarkko Roth. Det tredje priset fick Pekka Rytkönen för förslaget 
"Hjärtats röst" . Dessutom föreslog juryn, att förslagen "Rymden som inspira
tion" och "Gjutna tankar'' löses in . 

EMIL WIKSTRÖM OCH TIDIGA SKEDEN I MEDALJKONSTEN 1 
FINLAND 
Outi Järvinen 

lntresset för medaljkonst spred sig först i akademiska kretsar i Finland och 
nådde vidare delar av befolkningen i slutet av 1 800-talet, samtidigt som 
konstformen överg ick i inhemska händer. Det hade säkert ett samband med 
ett vidare nationellt vaknande, men fanns det i bakgrunden aktiva aktörer 
och vilka motiv hade de? Och vad var det som väckte intresset bland finska 
bildhuggare - hur fick de kunskap och erfarenhet av genren? Emil Wikström 
(1 864-1 942) hör tili pionjärerna inom finsk medaljkonst, men hans första 
kontakt med medaljkonsten samt var han stiftade bekantskap med den 
har bl ivit ytterst dåligt dokumenterat. Detsamma gäller också andra tidiga 
medaljkonstnärer och andra som var intresserade av konstformen. 1 artikeln 
försöker man klarlägga, hurudana uppgifter man kan linna i ol ika källor och 
vilka s lutsatser man kan dra av dem, 
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TIO FRÅGOR O M  MEDALJKONST 
Sakari Kan nosto 

En medalj skildrar mycket: en berättelse, dess tema, och förutom möj l igen 
en anekdot, också mycket om sin skapare. Det är intressant att veta hur 
konstnären har skapat sitt verk och vad han/hon har tänkt. Artikelförfat
taren tog reda på vad medaljkonstnärer, som under de senaste åren varit 
framgångsrika i tävlingar, kan berätta om bakgrunden tili hur de gör medal
jer. Konstnärer som valdes för att svara på frågorna var Andrei Bakharev (f. 
1 981 ), Anna Heinonen (f. 1 981 ) ,  Tapio Kettunen (f. 1 963), Anne Meskanen
Barman (f. 1 966), Reijo Paavilainen (f. 1 946) , Pekka Rytkönen (f. 1 954) och 
Juha Welling (f. 1 976). 

Konstnärerna svarade på dessa tio frågor: 1) Hur stiftade du bekantskap 
med medaljkonsten och vilka tankar väckte den? 2) Vad betyder medaljkon
sten för dig? 3) En medaljkonstnär, som har påverkat dig som förebild? 4) 
Vilken medalj har gett dig mest/Tre för dig mesi betydande medaljer? 5) Hur 
uppkommer dina medaljer el ler vad fordrar processen av dig? 6) Hur borde 
man enligt dig marknadsföra medaljkonsten el ler få unga att bli medvetna 
om den? 7) Var går de psykiska och fysiska gränserna inom medaljkonsten? 
8) Hurudan är en perfekt medalj? 9) Vilken framtid har medaljkonsten? 1 0) 
En lista på dina egna medaljer? 

ÅRSMEDALJTÄVLINGARNA ÅREN 1 965-201 4  
Hanna Talasmäki 

Sedan år 1 965 har Gi l let ordnat en årlig medaljtävl ing, och man har valt ett 
förslag bland de bäst placerade för att realiseras som en årsmedalj. De årliga 
tävl ingama har varft en kanal för att producera och att sporra tili att göra 
nya medalJer. Prisnä.mnden, som väljs varje år, bestar av några av Gillets 
styrelsemedlemmar, representanter för Finska Bildhuggarförbundet samt 
eventuellt några utomstående sakkunniga. Juryn har valt bland tävlingsför
slagen de vinnande. Tävlingens stadgar har inte ändrats mycket under årens 
lopp förutom att det tldigare Kunde hånda att del vlnnande förslaget bear
betades medan nufortiden används tävllngstörslaget i sin slutgilUga form. 
Tidigare hörde årsmedaljen tili medlemsförmånsma , men fr.o.m. år 201 2 
har medlemmarna kunnat lösa in den för det för året fastslagna priset. 1 
artikeln presenteras sammanfattningar, vilka grundar sig på prisnämndens 
mötesprotokol l  och Gi l lets styrelseprotoko l l ,  av Gil lets årsmedaljtävlingar 
1 965-201 4  samt bilder av de vinnande förslagen och förslag som man valt 
att förverkliga som årsmedalj. 

PLOCK UR VERKSAMHETEN ÅR 201 4 

Temal för årsmedaljtävllngen var Emil Wikström (1 864-1 942) för att hedra 
hans 1 50 -års JIJbl leum. Det första priset gick tili Juha Welling för förslaget 
"Barnet av form och gestalt", som också reallserades som Glllets årsmedalj. 
Det andra prlset vanns av Jarkko Roth ach det tredje av Pekka Rytkönen. 

Årsboken kom ui I mars och innehöll flera artlklar om Emll Wikström 
och hans konst. 

Under år 201 4  erhöll medlemmarna fyra informationsbrev. 
1 februari ordnade Gillet en liten medaljutställning i Folkhälsans seni

orhus i Helsingfors och Gi l lets ordförande höll ett töredrag om medaljkonst. 
Gil lets vårmöte hölls den 1 6.4. i Emil Wikströms atelje i Visavuori museum 

i Sääksmäki, tidigare Wikströms hem. Vår värdinna, museidirektör Pälvi Myl
lylä, berättade om museet. På mötet godkändes verksamhetsberättelsen och 
bokslutet samt styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 



Den 26.8. ordnade Gillet til lsammans med medlemmar ur Finska Numis
matiska Föreningen en medaljkväll i skulptör Pertti Kukkonens atelje. 

F IDEM XXXIII hölls 2-6 september i Sofia, Bulgarien. Huvudutställningen 
hölls i Arkeologiska museet, där Finland hade en vitrin med 19 medaljer av 
1 4  konstnärer. Mera om kongressen hi t tas i denna årsbok samt på FIDEMs 
hemsida www.fidem-medals.org. 

Gillets hemsida på internet förnyades under året. Där kan man nu t .ex. 
se bilder av alla årsmedaljer från 1965 framåt, innehållet i årsböckerna från 
åren 2000-201 3 samt bilder på medaljer av alla Finlands presidenter. 

Gillets höstmöte hölls i Museet för levande bilder i Helsingfors. På mötet 
återvaldes Sakari Kannosta och Anne Meskanen-Barman i styrelsen, verk
samhetsplanen och budgeten för år 2015 godkändes. 

Gillet firar sin femtioåriga verksamhet nästa år. Fest- och utställnings
kommitteerna ansvarar för arrangemangen. Mera information om evene
mangen finns på hemsidan i början av nästa år. 

Samarbetet med Paasikivi-Samfundet för en medalj av Republikens 
President Sauli Ni inistö fortsatte under året. Tili konstnär för den präglade 
medaljen har valts Tapio Kettunen. 

Aimo Linkosalmi har för Gillet ordnat fyra skriftl iga 
medaljauktioner,i vi lka också gamla mynt och medaljl i t teratur har ingåt t .  Re
sultaten kan ses på Gillets hemsida. 

Tidningarnas Förbund och Mediernas Centralförbund har donerat sina 
samlingar av medaljer och reliefer til i Gillet . Gillet tackar varmt för donatio
nerna. 

MEDALJER TILL SALU 

1 slutet av årsboken finns sex medaljer tili salu. Om du är intresserad av dem 
sänd e-post t i l i  mi talikilta@gmail com 

SUMMARIES 
kirjoittajan n im i  tähän 

EDITORIAL 
likka Voionmaa 

The Guild's 49th year medal competition was ane of the climaxes of 2014, 
together with the jubilee year of Mr Emil Wikström (1864-1 942), the sculp
tor. The first prize winner of  the competition was Mr Juha Welling 's "The 
Child of Mould and Form" ,  which was aisa realized as the year medal af 
201 4 of the Guild. 

The theme of the Guild's year medal competit ion of 2015 is "Out of 
Love" and it will be a east medal. The deadline for entries is February 27th. 
The competition programme was sent ta the members and i t  can aisa be 
found on the Guild's website. 

The Guild will celebrate its 50th anniversary in 201 5 .  The main exhibi
tion will be at the Winter Garden (fampere Hall). We hope we will be able to 
bring about the medal on M r  Sauli Niinistö, President of Finland, in 201 5. 

The Guild's website has been renewed. The site now has information 
e.g. about the Guild, international medall ic art, the year medals, the medals 
on the presidents of Finland and about the year book. 

The FIDEM XXXIII congress was held in Sofia, Bulgaria, in September 
2014. The main exhibition had art medals from 30 countries. Finland had 19 
medals from 1 4  artists. The congress medal had been designed by Profes
sor Bogomil Nikolov. The lectures had many themes. Outi Järvinen ,  MA, was 
the only lecturer from Finland. The FIDEM Grand Prix was awarded Ms Irina 
Suvorova from Russia and Mr Aimo Viitala prize was awarded Ms Teodora 
Draganova from Bulgaria. There is a lot of information on the congress in 
this year book and also on FIDEM's website www.fidem-medals.org. FIDEM 
congress XXXIV will be organized in Belgium in September, 2016. 

The Guild has received two collections of art medals as a donation for 
which we thank the Finnish Newspaper Association and the Federation af 
Finnish Media lndustry wholeheartedly. The donation aisa includes a few 
reliefs in bronze. The medals will be deposited at Tampere Art Museum. 

THE GUILD OF MEDALLIC ART 50 YEARS 
Hanna Talasmäki 

This year the Guild of Medallic Art of Finland will celebrate its 50th anniver
sary. The programme of the jubilee will consist of an art medal exhibition and 
celebration i n  Tampere, in addition to which there will one or two parallel 
exhibitions. The Guild was founded by the promoters and devotees of medal
lic art in 1 965. The Guild has since then kept arranging exhibitions, competi
tions and informed the public about th is form of art and about the activities 
of the Guild, not to forget international cooperation and giving expert help in 
various art medal projects. The Guild has been the connecting l ink between 
medal art ists, collectors, mints and casters, art galleries and museums. The 
Guild also promotes medallic art in Finland, supports medal artists and the 
research of medallic art as wel l as the publishing activities. The Guild has 
an art medal collection of its own, which has been stored at the Tampere Art 
Museum. The collection is being increased regularly. The h istory of the Guild 
is presented in this yearbook through year medal competitions and year 
medals. ln the yearbook coming out next year the 50-year-long history of the 
Guild will have a wider role. 
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ART MEDALS IN SOFIA - AN EXHIBITION WITH AN INTENSIVE 
ATMOSPHERE 
Tapio Suominen 

The medals af the FIDEM exhibition had been collected at the Archaeological 
Museum in Sofia. Despite the charming surroundings there were problems 
with the display, since the organisers had not got ali the glass cases prom
ised: the medals had been installed tao closely in places. 
The exhibition and the congress were, however, an excellent tour de force af 
Professor Bogomil Nikolov, in particular. He is the central figure of Bulgarian 
medallic art, the founder af the art medal department of the Art Academy and 
an active artist, who, in addition to the congress arrangements, had time ta 
apen his own art medal exhibition. 

The most distinctive medall ic country was, once again, Portugal, which , 
according ta quite a few people, had gone astray more than usual. The rea
son was the project called "Llds, Bottles and Medals" whose artists, inspired 
by the Caplnda people ot Angola, had produced medals by making use ol 
g lass dishes and thelr ilds. An explorative starting polnt llke lhis is typical 
of the1r medall lc art, which, lnstead of being a subspecles ol medalllc art, 
has now pr-eferred to alm at being a species on its own. On lhe other hand, 
11le- developmem 1s llnked wm, lhe political upheavals in Portugal. wlth the 
Gamatlon Revolutlon of 1 974, in particular, whrch also started a rew era of 
artistic freedom. On the other hand, the country's liberation aisa led ta an 
aesthetic production below standard, as many firms produced masses af 
medals not caring about artistic values, while the artists wanted get rid of 
such medals. 

lt was an honour ta be a member of the jury that decided on the Aimo 
Viitala prize. Broadly speaking, the starting point af the evaluation was ta 
choose a two-sided medal that could be reproduced, and a medal prefer
ably moulded by a young artist. lt was unbelievably difficult ta find medals 
wlth two sldes in partlcular, and medals that me! with the criteria. Amazingly 
enough, only about ten per cent of lhe medais were two-sided. As many as 
seven countries dld not have any two-sided medals on display. 

lt seen1s that a one-sided medal misses one of the important means 
of expression of this genre of art. lt gives up dualism and the dlalogi.10 and 
the tacl thai the two sides may be ln relationship wlth eac'h other in ways 
that are most many-sided, and yet not ln ways that are too obvious Does 
the reverse require an abstract jerk that the artist is not familiar with? Mak
ing a traditiona! medal requlres a mentality that is a ljttle aphoristic. Two
stdedness lncludes a slighl tempera! threshold, a narratlve step which ac
cordlng ta many people binds or slows down expression. And yet, sometimes 
one-sidedness functions well, and it may give surplus value as was the case 
with the winner of the Aimo Viitala prize winner. The prize was awarded Ms 
Teodora Draganova (born in 1 980) for her medal "Black" (201 2). Traditionally 
speal<ing, it is not two-sided and yet hints at it with consideration through 
the perforallon. 

FIDEM IN  SOFIA - TRAVEL REPORT FROM THE WORLD 
CONGRESS OF MEDALLIC ART 
Outi Järvinen 

This report concentrates on the leclures and the exhibrtion of the congress. 
The lectures deall wilh art hfstorical and current lllemes, and this time they 
were dlvided into sessions in a sllghtly confuslng way. The general topic 
was teachlng medallic art, l:lut Blso other themes were dealt with. One of 
the comments, among many others, that aroused discussion, concerned the 
way the medals had been displayed. A FIDEM exhibition always has works 
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of art and experimenting becomes an end i n  itself before the contents. A 
viewer aisa paid attention ta the fact that few artists had more than ane 
medal displayed. Medals made in series seem to attract artists more than 
two-sidedness. 

FIDEM SOFIA 201 4 
Hanna Talasmäki 

Tne International congress af medalllc art thal was arranged in early Sep
tember 2014  offered to a newcorner an lnteresting setllng cansisting af 
modern medallic art, people workrng with it and al it, and different W'&fS 
of dolng it and experiencing it. To a newcomer the congress was a superb 
scene of the cullure of medallic art: of presenting 11, of doing, of experienclng 
and teaching it, and of its h lstory Many kinds of vlews were opened; every 
congress parttclpants trom ali over the world had their awn aspect of the 
matter. Sofia offered an excellent background for different kinds of events 
in lhe medallic context: ior the lectllres and evening evenls organ lzed at the 
Grand Hotel, for the several exhibitions and other happenings. The argan
izers had made a programme that also included a sultable amount af other 
cu ltural experiences and events. 

YEAR MEDAL COMPETITION 2014 
Anne Meskanen-Barman 

The 49th year medal competition of the Gui ld was decided by the jury in 
Helsinki on March 3rd , 201 4. The jury members were Ms Anne Meskanen
Barman, the s1:ulptress, Ms Outi Järvinen , the curator (represe-ntatives of 
the Gulld); Ms Pälvi Myllylä, the director of the Vlsavuorl Museum finvlled 
member ol the Jury) ; Ms Jasmln Anoschkln, the sculptress and Ms Kirsi 
Kaulanen, the sculptress (represenling The Association of Finnish Sculp
tors) and Ms Hanna Talasmäkl (secretafy of ths Jury). The theme af lhe 
competition of the year was the 1 50th anniversary of Emi l Wikström. The 
competitlon had al l in al l 28 submissions whose level according to the jury 
was good. The submissions aisa showed some change in the character of 
portralt medals. A medal 1s a work representing miniature sculpture, art 
with two parts and sfdes. The thickness of the medal, its edge, the struc ure 
of !he surtace and the herne should match wilh each other - it's ttie overall 
impression that settJes it. The- first prlze was awarded Mr Juha Wefllng for 
his "The Child of Mould and Form" ,  Whlch was a wlnner favourite right from 
the start. The second prize was awarded Mr Jarkko Roth for his "Emtl Wik
ström's Strong Llnks - ln the Long Line of Sculpture". The third prize was 
awarded Mr Pekka Rytkönen for his •The- Voice of the Heart". ln addltion, 11 
was suggeste-d lhat "Space as an insplration" and "Cast Thoughts" shoutcf 
be awarded the enlry-prizes. 

EMIL WIKSTRÖM AND THE EARLY STAGES MEDALLIC ART IN  
FINLAND 
Outi Järvinen 

People's interest in medal l ic art in Finland spread out first amang the aca
demic circles, and gained popu larity with more and more people in the late 
1 9th century, at about the same time as this form af art found makers in 
Finland. lt has certainly aisa a connection with the wider national awaken
ing, but were there active operators in the background, and what were their 
motives? And what was it that aroused the interest of Finnish sculptors and 



how did they receive information and get experience about medallic art? Emil 
Wikström (1864-1 942) is one of the pioneers ot medallic art in Finland, but 
his tirst contacts with medall ic art and with sharing information with people 
have been badly documented. The same goes for our early medallic artists 
and people interested in medallic art. The article tries to find out what in
tormation the sources have got to offer and what conclusions we may draw. 

TEN QUESTIONS ABOUT MEOALLIC ART 
Sakari Kannosta 

An art medal tells us a loi: in addition to a story, a topic and a possible anec
dote, a lot about the artist. lt is interesting to know how the artist has made 
the medal as well as about the thoughts? Sakari Kannosta, the vice president 
of the Guild and the writer, found out about the backgrounds of making a 
medal by asking a few artists who have been awarded prizes in competitions 
held recently. The artists are Mr Andrei Bakharev (born 1981 ), Ms. Anna Hei
nonen (b. 1981 ) ,  Mr. Tapio Kettunen (b ,1963), Ms Anne Meskanen-Barman 
(b.1966), Mr Reijo Paavilainen (b. 1946), Mr Pekka Rytkönen (b.1954) and 
Mr Juha Welling (b.1976). 

The artists answered ten questions: 1) How did you become acquainted 
with medallic art and what thoughts did it arouse? 2) What does medallic art 
mean to you? 3) A medall ic artist that you regard as your favourite? 4) Which 
medal has given you most/Three medals that you have found most outstand
ing? 5) How is your medal produced or what does the process require of 
you? 6) How medal art should be marketed or advertised to young artist? 
7) How should we draw the mental and physical borders ot medallic art? 8) 
What does a perfect medal contain? 9) What does the future of medallic art 
look like? 1 0) The list of your own medals? 

YEAR MEDAL COMPETITIONS 1 965-201 4 
Hanna Talasmäki 

The Gui ld has organized year medal competitions since 1 965. The medal of 
the year has been one of the prize winners. The competitions have been a 
way to produce new medals and to encourage artists to design medals. The 
annual juries, consisting of two members chosen by the board of the Guild, 
two members ot the Association of the Finnish Sculptors and an expert mem
ber from outside, have chosen the prize winners from among the entries. 
The rules ot the competition have been more or less the same, although 
earlier it was possible to improve the entry chosen to be realised as the year 
medal, whereas nowadays the form of the winning entry cannot be changed. 
Earlier the year medal was included in the membership fee, since 2012 it 
has been for the Gui ld members to purchase it separately at the price given 
each year. T he article presents the summaries of the Guild's year medal 
cornpetitions 1 965-20 1 4, which are based on !he minutes of the juries and 
on those of the boards of the Guild, together with the pictures of the entries 
of the competition winners and of the entries chosen to be realised as year 
medals of the Gui ld. 

EXCERPTS FROM THE GUILD'S ANNUAL REPORT 201 4 

The theme of the annual art medal competition was the 1 50th anniversary 
ol Emil Wikström (1864-1942) . the sculptor. The first prize was awarded Mr 
Juha Welling tor The Child of MouJd and Form, which was aisa reallsed as 
the year medal of the Guild. The second prize winner was Mr Jarkko Roth 

and the thi rd prize went ta Mr Pekka Rytkönen. 
The yearbook came out in March with many articles on Emil Wikström. 
During 2014 the members received four membership letters each by 

email or by ordinary mail. 
ln February the Guild arranged a small-size art medal exhibition at 

Folkhälsan's Seniorhouse in Helsinki. 
The annual spring meeting of the Guild was held at the atelier of Emil 

Wikström at Visavuori Museum i n  Sääksmäki, on Apri l 16th . Our hostess af 
the evening was Dr Pälvi Myllylä, di rector of the museum. The meeting ap
proved of the annual report. 

On August 26th we had a social evening together with a few members 
of the Finnish Numismatic Society at the atelier ot Mr Pertti Kukkonen, the 
sculptor and host af the evening. 

FIDEM XXXIII was held in Sotia, Bulgaria on September 2-6. The main 
exhibition was held at the Archaelogical Museum where Finland had glass
case that contained 19 medals from 14 artists. There is more info about the 
congress in this yearbook and on www.fidem-medals.org. 

T he website ot the Guild was renewed. Our website now has e.g. ali the 
year medals of the Gui ld since 1965 wlth pictures, and the contents ol lhe 
yearbook since 2000, the photos ot the medals on the presldents of Finland. 

The autumn meeting af the Gulld was held at the Na110nal Audlovisual 
Archives on November 25th. T he meeting decided on the budget and the 
pian ot action tor 2015. Mr Sakari Kannosta and Ms Anne Meskanen-Bar
man were re-elected as members af the board. 

ln 2015 the Guild will celebrate its 50th jubilee year. The main exhibition 
will be opened at the Tampere Hall in September. The chosen board af the 
event and the board ot the exhibition will be in charge af the arrangements. 
T here will be more intormation about the happening on www.mitalitaide.fi in 
late January 2015. 

The work together with the Paasikivi Association on the art medal of Mr 
Sauli Niinistö, the president af the Republic of Finland will continue in 2015. 
The medal will be designed by Mr Tapio Kettunen and it will be struck. 

Two honorary medals (Ramshackle house, a east medal by Mr Terho 
Sakki) of the Gui ld were glven in 201 4. One of them was given to The Finn
ish Numismatic Society which aisa celebrated its 1 00th anniversary in 2014. 
The other medal was given to Mr Aimo Linkosalmi ,  a long-time active mem
ber ot the Gui ld. 

The Guild had tour art medal auctions which aisa included old coins and 
literature on medall ic art and numismatics. The auctions were organised by 
M r  Aimo Linkosalmi. The results af the latest auctions can be seen on the 
Guild's website. 

The Finnish Newspapers Association and the Federation of Finn ish Me
dia lndustry donated a collection af art medals and reliefs ta the Guild. The 
Guild expresses its warmest thanks to the donators. 

MEOALS FOR SALE 
At the end ot this yearbook there is a l ist af six medals that are for sale. lf 
you are interested, please send an email to mitalikilta@gmail.com for more 
information. 
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Mitalitaiteen Kilta on mitalitaite i l ijoiden, keräi l ijöiden, 

mita l inva lmistajien, taidegal lerioiden ja museoiden 

yhdysside. Kilta edistää Suomen mitalita idetta, tukee 

mita l in  tekijöitä sekä mitalitaiteen tutkimusta ja 

ju l kaisutoimintaa 

Mitalitaiteen Kilta järjestää mital inäyttelyitä 

museoissa, ga l lerioissa, kirjastoissa, virastoissa 

ja yrityksissä sekä kotimaassa että u lkomai l la 

Ki l lan yhteistyömuseo on Tampereen taidemuseo 

- Pirkanmaan a luetaidemuseo (www tampere. 

Ii/taidemuseo/), jonne Kilta on tal lettanut oman 

mita l ikokoe lmansa. Kokoelmaa kartutetaan ede l leen 

Jäsenmaksutu lojen ja mita l ien myynnistä 

saatavien välityspalkkioiden lisäksi Kilta saa tukea 

toimintaansa Opetusmin isteriöltä sekä Mital itaiteen 

edistämissäätiöltä . 

Ki l lan suojelija on Tasava l lan Presidentti 

Sau l i  N i in istö. 

Mitalitaiteen edistämissäätiö 

Suomen Mital itaiteen Kilta perusti Mita l itaiteen 

edistämissäätiön vuonna 2004 Säätiön tarkoituksena 

on edistää mitalitaiteen harrastusta ja kehitystä 

tukemal la  a lan  aatteell ista ja ammattitaido l l ista 

koulutusta, tiedonvä l itystä, tutkimusta ja a lan 

perinteiden sekä yhteiskuntasuhteiden vaalimista 

Säätiöl lä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, 

avustuksia, tarkoitemääräyksiä sekä testamentteja 

Liiketoimintaa se e i  voi harjoittaa Säätiöl lä voi o l la  

myös erityisrahastoja, joista myönnetään ha l l ituksen 

päätöksellä apurahoja esimerkiksi lahjoittajien 

toivomiin kohteisiin 

Säätiön t i l inumero on 102330-227889 

Killan hallitus 2015 

Puheenjohtaja 

l ikka Voionmaa 

Jäsenet 

Outi Järvinen 

Sakari Kannosta 

Anne Meskanen 

Tapio Suominen 

Nora Tapper 

Kari Vaalas (varainhoitaja) 

Suomen Mital itaiteen Kilta ry. verkossa: www mital itaide.fi 

Suomen Mital itaiteen Killan jäsenyys 

Ki l lan jäseniksi voivat l i ittyä kaikki mital itaiteesta kiin nostuneet 

Kil lan jäsenmaksu on 75 euroa Taiteilijajäseniltä maksu on 25 euroa 

ja kannattajajäseni ltä 500 euroa Jäsenmaksul la jäsenet tukevat 

Kil l an  toimi ntaa mitalitaiteen edistämiseksi ja saavat vuosikirjan 

sekä voivat osal l istua Ki l lan sääntömääräisten kokousten l isäksi 

Ki l lan mahdol l isuuksien mukaan järjestämi l le retki l le, näyttely- ja 

ateljeekäynnei l le, kongressi matkoil le  ja  esitelmäti la isuuksi in  K i l lan 

jäsenmäärä on y l i  200 

Jäseneksi voi  hakeutua vapaamuotoisel la jäsenhakemuksel la 

tai täyttämäl lä  verkkosivui l la  (www.mital itaide.fi) sähköisen 

jäsenhakemuslomakkeen. 

Sääntöjen mukaan Ki l lan ha l l itus voi hyväksyä 

jäseneksi tai ainaisjäseneksi luonno l l isen henki lön sekä 

taidemuseota tai sitä vastaavaa laitosta yl läpitävän oikeuskelpoisen 

yhteisön 

taite i l ijajäseneksi Suomen Kuvanveistäjä l i itto ry:n jäsenen, 

Killan kilpailuissa menestyneen mitalin tekijän sekä vähintään yhden 

j u lkistetun taidemita l in muovai l leen henki lön 

kannattaja jäseneksi tai ainaiskannattajajäseneksi l uonnol l isen 

henkilön tai oikeushenkilön 

Yhteystiedot 

Suomen Mital itaiteen Kilta ry 

PL 311 

00101 HELS INKI 

mital iki lta@gmai l.com 








