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LUKIJALLE
Vuosi 2016 oli Killan kannalta vaiheikas. Killalla oli
useita mitaliprojekteja sekä yksin että yhteistyökumppaneitten kanssa. Kauan vireillä ollut jatko Killan presidenttimitalisarjalle saatiin päätökseen. Paasikivi-Seuran
kanssa yhteistyössä tehty Presidentti Sauli Niinistö-mitalin kappale nro 1 luovutettiin Presidentti Niinistölle
19.12.2016. Mitalin on muovaillut kuvanveistäjä Tapio
Kettunen, jolta työ oli tilattu. Toivotaan, että mahdollisimman moni meistä hankkii kokoelmiinsa tämän presidenttisarjan uusimman taidemitalin.
Toinen mitaliprojekti oli FINLANDIA 2017 eurooppalaisen postimerkkinäyttelyn palkinto- ja muistomitali, jonka kutsukilpailun suunnittelun ja valmistelut hoiti Kilta.
Kilpailun voitti kuvanveistäjä Pekka Rytkönen ehdotuksellaan Suomi-kortti. Kilpailusta on kerrottu tarkemmin
Killan kotisivulla ja tässä vuosikirjassa. Tässäkin projektissa asiantuntijanamme oli Mitalitaiteen Edistämissäätiön puheenjohtaja Mikko Timisjärvi.
Vuosimitalikilpailu 2016 toteutettiin yleisenä valetun
mitalin kilpailuna, jonka voitti kuvanveistäjä Juha Welling ehdotuksellaan Rikki, joka myös toteutettiin Killan
vuosimitalina. Toisen palkinnon voitti Erkki Salmela ja
kolmannen Ilmari Gryta. Kilpailun palkitut ehdotukset
ovat esillä tässä vuosikirjassa ja Killan kotisivujen ”galleriassa”. Mitalin on valanut Raimo Jaatinen.

4

Kuluneen vuoden aikana Kilta järjesti myös vuoden 2017
vuosimitalikilpailun, koska mitalin aihe oli Suomi 100
-juhlavuoden teeman mukaisesti Yhdessä. Mitali lyödään ja sen voi myös suuri yleisö ostaa. Kilpailu ratkesi
joulukuussa ja ensimmäisen palkinnon voitti Hannu Veijalainen ehdotuksellaan Yhdessä on tulevaisuus. Toisen
palkinnon voitti Pekka Rytkönen ja kolmannen Jarkko
Roth. Kilpailusta kerrotaan laajemmin seuraavassa vuosikirjassa.
Mitalitaiteen vuosikirjassa 2015 kerrottiin laajasti mm.
Killan viidestä vuosikymmenestä, mistä lämmin kiitos
vuosikirjan toimituskunnalle ja avustajille. Yleissihteerimme Hanna Talasmäen toimittamat Killan kotisivut ja
jäsenemme Aimo Linkosalmen laatimat Killan kirjalliset
huutokaupat kertovat myös hienosti Killan toiminnoista
viime vuosina.
Yksi vuoden kiinnostavimmista mitaliuutisista tuli Tampereen taidemuseosta. Killan syyskokouksessa kuulimme näet, että taidemuseon laajennusprojektin yhteydessä mitalitaide ja sen myötä Killan Tampereelle ainaistallennettu mitalikokoelma saa museoon oman mitaligalleriansa.
FIDEMin, mitalitaiteen kansainvälisen liiton kongressi ja näyttely pidettiin Belgian Gentissä 6.- 11.9., minkä
jälkeen näyttely vietiin kolmeksi kuukaudeksi Namuriin.

Näyttelyssä oli esillä yli 900 mitalia, Suomesta 15 mitalia
yhdeksältä veistäjältämme. Kongressin luento-ohjelmisto oli varsin monipuolinen ja tasokas, mistä mainio osoitus oli Raimo Jaatisen pitämä esitelmä 45 vuoden urastaan kuvanveistäjänä ja taidevalurina. Luento kokonaisuudessaan löytyy edempänä. Grand Prix palkinnon sai
englantilainen mitalitaiteilija Ron Dutton. Kongressista
kerrotaan tässä vuosikirjassa sekä FIDEMin kotisivulla
www.fidem-medals.org. Sivuilla voi tutustua myös mm.
neljä ja puolivuotiaan Elise Pelsdonkin mitaliin Flying
carpet, josta hänet ansaitusti palkittiin. FIDEMin seuraava kongressi järjestetään Kanadan Ottawassa 29.5.2.6.2018. Kongressin ja näyttelyn teema on Women ja
Women in Natural Sciences (Naiset ja Naiset luonnontieteissä).
Olen yli kolmenkymmenen vuoden ajan saanut olla mukana edistämässä maamme mitalitaidetta, josta suuri
kiitos Killan hallituksille, jäsenistölle, monille yhteistyökumppaneillemme ja mitalitaiteen tukijoille. Killan
syyskokous valitsi viime marraskuussa Killan uudeksi
puheenjohtajaksi FM Outi Järvisen, jolla on vankka ja
monipuolinen kosketus mitalitaiteeseen. Lämpimät menestyksen toivotukset Outille ja koko hallitukselle Suomen juhlavuonna 2017 ja myös tuleville vuosille!

Raimo Heino: ILKK A VOIONMAA, 1993

Ilkka Voionmaa
puheenjohtaja 2014–2016
Suomen Mitalitaiteen Kilta
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FIDEM XXXIV
BELGIAN
GENTISSÄ
GU NNEL SIEV ER S

I

Mitalitaiteen kansainvälisen järjestön, FIDEMin, 34.
kongressi ja näyttely pidettiin Gentissä 6.-11. syyskuuta
2016. Gentin valinta kokouspaikaksi oli erinomainen. Se
on keskiaikainen kaupunki, flaamilaisen Itä-Flanderin
pääkaupunki, jossa sijaitsee mm. tunnettu hollanninkielinen yliopisto.
Kaupungin halki virtaa leveä kanava sivuhaaroineen ja
niiden rannoilla on upeita keskiaikaisia rakennuksia ravintoloineen ja kauppoineen (kuva 1) sekä Gravensteen
(Kreivien linna), iso harmaakivinen, myös vankilana toiminut, keskiaikainen linnake.

II

Kaupungissa vaalitaan kulttuuria ja uusia taideteoksia
luodaan. Siitä hyvänä esimerkkinä on avoin suuri tilataideteos, Stadshal (kuva 2), jonka katon alla kulkevan
kävelytien katukivetykseen on upotettu n. 350 mitalia,
jotka kuvaavat kaupungin historiaa ja sen rakennuksia.
Mitaleja löytyy myös hallin ympäristössä ja lisää on kuulemma tulossa (kuva 3).
Kaupungin varmaan kuuluisin taideteos on van Eyckin
veljesten vuonna 1432 maalaama Sint Baafsin katedraalin alttaritaulu, Mystisen karitsan palvonta. Kirkossa on
myös suuri Rubensin maalaus Pyhän Bavo (Baaf) saapuu
Gentin luostariin.

III

6

Kongressin hotellit ja luento- ym. tilat sijaitsivat aivan
keskustassa, joten kaikkialle pääsi jalan. Kävelykatuja
oli joka puolella, mutta polkupyöriä piti varoa, niitä liikkui yhtä tiheään kuin Hollannissa. Pitkät raitiovaunut ja
bussit toimivat julkisena liikenteenä.

KONGRESSIMITALI
Mitalin oli muotoillut koko kongressin taiteellinen johtaja ja pääjärjestäjä Paul Huybrechts ja sitä oli lyöty 250
kpl (kuva 4). Sen etupuolella on Gentin tunnetuin rakennus, Kellotorni (Belfort) ja sen toisella puolella näkymä
Namurin kaupungista, jossa oli syksyllä on rinnakkaistoimintaa osana kongressia ja jonne FIDEMin näyttely
siirtyy syyskuun loppupuolella.

KONGRESSIN OHJELMA
Vakiintuneen tavan mukaan kongressi alkoi hallituksen
ja delegaattien kokouksilla (tiistaina 6.9.), jonka jälkeen
illalla oli amerikkalaisten kutsutuille tarkoitettu tilaisuus. Siellä jaettiin amerikkalaisten nk. delegaatiomitali, joka tällä kertaa oli Richard Bonhamin muovailema
Korppi (kuva 5). Amerikkalaisilla on nimittäin tapana
järjestää delegaatiomitalista kilpailu, jonka voittajan ehdotus toteutetaan ja jaetaan tilaisuudessa.

IV

V

I

Gent iltavalaistuksessa (kuva: Tapio Suominen)

II

Stadshal, avoin tilateos (kuva: Gunnel Sievers)

III

Mitaleja katukuvassa sekä kuvassa esimerkki upotetusta mitalista (kuva: Gunnel Sievers)

IV

Virallinen kongressimitali, pronssia, 78 mm (kuva: Gunnel Sievers)

V

Richard Bonham: Korppi, USA:n delegaatiomitali, rautaa, 38 mm (kuva: Gunnel Sievers)

7

KESKIVIIKKO 7.9.
Kongressin virallinen avaus oli maakunnan hallintorakennuksessa, jossa esitettiin tervehdyksiä, tilaisuuteen
sävelletty Monique Jobinin Hymni taidemitalille sekä
pari luentoa. Johan van Heesch kertoi kansallisen kirjaston rahakammiosta, jonne on kerätty sekä Belgian kansallispankin, että lopetettujen lyöjäfirmojen kokoelmat.
Anthony Demey kertoi gentiläisestä tunnetusta kuvanveistäjästä ja mitalitaiteilijasta Geo Verbanckista.
Kongressin teemana oli mitalien valmistus eri muodoissa. Jatkossa on hyvin subjektiivinen kooste kuulemistani
luennoista. Keskiviikkoiltapäivän luentoja oli kaksi sarjaa: Striking medals: artists and mints I (Mitalien lyönti:
taiteilijat ja rahapajat I) sekä Making medals: people and
place (Mitalien teko: ihmisiä ja paikkoja). Ensimmäisessä
sessiossa oli enemmän historiaan liittyviä aiheita, kuten
taiteilijoista lyöjäfirmoissa sekä luento Kiinan mitalitaiteen nykytilanteesta. Jälkimmäisessä sessiossa Raimo
Jaatinen piti loistavan luennon, jonka aiheena oli taiteilijan kokemuksia 45 vuotta kestäneestä urasta mitalien
valajana. Muita luentoja oli mm. James MaloneBeachin
humoristinen esitys mitalien tekemisestä alusta loppuun ja viimeisenä luento avaruudesta ja avaruusmatkoista tehdyistä mitaleista (Lina Bjerg). Tämä luentosessio päättyi komeasti kuvaan Toivo Jaatisen mitalista
Avaruustelakointi (1975), joka esityksen jälkeen jäi valkokankaalle kauaksi aikaa. Koska luennot pidettiin eri
rakennuksissa, salia ei voinut vaihtaa joustavasti, vaan
hyviä esityksiä jäi valitettavasti kuulematta, kun joutui siirtymään noin puoli kilometriä paikasta toiseen.
Päivän päätteeksi oli kongressin näyttelyn avajaiset
HoGent’in de Wijnaert -salissa. Raimo Jaatinen kertoo
näyttelystä toisaalla tässä vuosikirjassa.
TORSTAI 8.9.
Torstaipäivä oli omistettu retkille. Osanottaja saattoi
valita kahden retken välillä. Toinen retki suuntautui Namuriin (myös syksyn kongressikaupunki) sekä useiden
belgialaisten taiteilijoiden ateljeihin. Toinen, johon itse
osallistuin, suuntautui Mauquoy’n mitalilyöjäfirmaan
sekä Antwerpeniin. Ensin tutustuimme Mauquoy’n mitalilyöjäfirmaan, jossa esiteltiin laajasti yhtiötä ja tu8

VI

Red Star Linen mainos (kuva: Gunnel Sievers)

tustuttiin mitalien lyöntiin sekä vanhoilla, että uusilla
koneilla sekä tehtaan perustajan, Alphonse Mauquoyn,
omaan mitalituotantoon. Lounaan jälkeen matka kulki
kohti Antwerpeniä. Siellä ryhmä jakaantui ja osa meni Rubensin kotimuseoon sekä Mayer van der Bergh’in
museoon. Loput tutustuivat Red Star Line -varustamon
museoon, jossa esiteltiin uudenaikaisin keinoin miten
miljoonat emigrantit 1800-1900 luvuilla olivat lähteneet Amerikkaan paremman elämän toivossa. Varustamolla oli mm. laiva, jonka nimi oli Finland (kuva 6). Sen
jälkeen kävelimme upouuteen MAS -museoon (Museum
aan de Stroom). Museo on valtava, tiilestä ja lasista rakennettu 9-kerroksinen rakennus. Liukuportaat kiersivät sisäpuolella rakennuksen ikkunallista ulkoreunaa ja
keskellä oli jokaisessa kerroksessa näyttelytilat, joissa
mm. meriaiheinen historiallinen näyttely, Antwerpenin
ruokakulttuuria esittelevä näyttely sekä elämää ja kuolemaa käsittelevä näyttely.

PERJANTAI 9.9.
Perjantaina oli luentoja koko päivän kahdessa eri paikassa. Aamupäivän luentojen aiheet olivat Casting medals:
artists and foundries (Mitalien valu: taiteilijat ja valimot), jonka puheenjohtajana toimi Ilkka Voionmaa, sekä
Interpreting medals: messages and meaning (Mitalien
tulkinta: viestit ja sisältö). Iltapäiväsarjojen otsikot olivat Striking medals: artists and mints II (Mitalien lyönti:
taiteilijat ja rahapajat II) sekä Making medals: techniques
and materials (Mitalien valmistus: tekniikat ja materiaalit). Illalla oli vielä kaupungin vastaanotto kauniissa kaupungintalossa.
LAUANTAI 10.9.
Kuten yleensä lauantaisin, oli taiteilijoilla tälläkin kertaa mahdollisuus näyttää ja myydä mitalejaan mitalimessuilla (Medal Fair). Tämä tapahtui yliopiston päärakennuksessa, vuosisatojen aikana rakennetussa ja
muunnellussa rakennuksessa. Samanaikaisesti viereisessä juhlasalissa, Aulassa, pidettiin viimeiset luennot
aiheena Displaying medals: physical and digital (Mitalien
esittely: fyysinen ja digitaalinen), jossa mm. kerrottiin
eri museoiden mitalikokoelmien viemisestä internetiin
kaikkien katseltavaksi ja esimerkkejä eri toteutustavoista. Iltapäivällä oli sitten FIDEMin yleiskokous, jossa
mm. esiteltiin seuraavaa kongressia Kanadan Ottawassa.
Kongressin päätti juhlava illallinen, jonka aikana jaettiin
stipendejä ja palkintoja. Suurimman ja arvokkaimman
palkinnon, Grand Prix, sai brittiläinen kuvanveistäjä
Ron Dutton, jonka uraauurtava mitalituotanto näin sai
hienon kiitoksen. Häneltä oli näyttelyssä neljä mitalia.

VII

Ron Dutton: Memories of Times Past,

messinkiä, kuparia ja sähköjohtoa, 130 x 120 mm,
Grand Prix’in voittaja (kuva luettelosta)

SUNNUNTAI 11.9.
Kongressin jälkeiselle päivälle oli järjestetty kaksi matkaa. Toinen suuntautui Dammeen, josta tehtiin venematka Bruggeen, monien kanavien kauniiseen kaupunkiin.
Toinen matka suuntautui Flanderin taistelutantereille,
jossa osallistujat kävivät mm. Alveringemin hautausmailla ja Ypres’ssä Flanderin kentillä.
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OHEISNÄY T TELY T
Kongressin ajaksi ja hieman sen jälkeen oli järjestetty
kaksi oheisnäyttelyä, jotka esittelivät belgialaista mitalitaidetta. Aikaisemmin mainitun Geo Verbanckin mitaleista oli kerätty näyttävä näyttely Bank van de Arbeid’in
(Työväen pankin) mahtavaan entiseen pankkiholviin.
Gentin taidemuseoon (Museum voor Schone Kunsten)
oli heidän yli 400 mitalista koostuvasta kokoelmasta valittu 60 mitalin näyttely. Mitalit edustavat 1900-luvun
alun (Belle Epoque) korkealuokkaista mitalitaidetta).

YLEISTÄ KONGRESSISTA
Kongressin järjestelyistä vastasi hoiti lähinnä yksi mies:
mitalitaiteilija ja kaivertaja Paul Huybrechts (kuva 8).
Kaikki kunnia hänelle ja hänen opiskelijoista ja ystävistä kootulle ryhmälleen työstä, jota tekivät hartiavoimin.
Huybrechts oli pystyttänyt näyttelyn, istui rekisteröintitiskin takana, juoksi luentosalista toiseen katsomassa,
että kaikki oli kunnossa, vastaanotti vieraat jne. Kaikkihan ei tietenkään sujunut ongelmitta. Ohjelmassa tapahtui joitain muutoksia, kaikki ei aina ollut paikallaan,
tekniikkakin petti joskus luentosaleissa, mutta yhteenvetona voi sanoa, että kongressi oli hieno upeassa ympäristössä. Kiitos siitä!

VIII Kongressin pääjärjestäjä Paul Huybrechts
(kuva: Bob Autrique)

Suomalaisia matkaajia oli seitsemän, joista kolme kuuluivat FIDEMin organisaation, nimittäin Tapio Suominen,
Suomen delegaatti ja FIDEMin hallituksen jäsen, Mikko
Timisjärvi, FIDEMin tilintarkastaja sekä Ilkka Voionmaa, FIDEMin neuvoa antavan komitean jäsen ja tällä
kertaa myös Grand Prix juryn jäsen (kuva 9).
IX Grand Prix jury työssään. vas. Ilkka Voionmaa, Javier Gimeno-

Pascual, Espanja, ja Maria-Rosa Figueiredo, Portugal
(kuva: Bob Autrique)
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SEKAISIN MITALEISTA
K U VA N V EISTÄ JÄ R A IMO JA AT INEN

I

Gentin FIDEM-kongressin mitalinäyttelyyn tutustuminen aiheutti jonkinlaisen Déjà-vu -tunteen. Olen
osallistunut tätä ennen jo kuuteen kongressiin ja tutustunut niiden aikana järjestettyjen näyttelyjen ylettömän runsaaseen mitaliantiin. Tampereen kongressiin
en valitettavasti päässyt osallistumaan opetustöideni
vuoksi, mutta näyttelyn kävin katsomassa. Katsomiskokemukset ovat tietysti joka kerran erilaisia, koska
ympäristö, näytteille asettelu, kongressin ilmapiiri ja
osittain osallistujatkin ovat aina erilaisia. Kuitenkin
tuli näyttelyssä kierrellessä outo tuttuuden, toisaalta
katoavaisuuden, hieman turhautuneisuudenkin tunne.
Helposti näkee, että monet taiteilijat ovat panostaneet
teoksiinsa luovuutensa parhaat voimat. Kuumeisesti
on etsitty uudenlaisia, perinteisestä mitalikäsityksestä poikkeavia ratkaisuja. Koska tätä on tapahtunut jo
vuosikymmeniä, ehkä tästä tulee se tuttuuden kokemus. Jos katsoo vanhoja näyttelyluetteloja tai omia
valokuviaan aiemmista näyttelyistä, ei välttämättä
huomaa mitään olennaista, perustavanlaatuista muutosta tapahtuneen parissakymmenessä vuodessa. Itse
I

Paul Huybtrechts, Belgia: Ayatollah, 2015 (lasi, kupari ja hiekka)

asiassahan mitalitaide irrottautui perinteiden kahleista
jo 1960-luvulla, mutta pääsääntöisenä tekniikkana vapaissa mitaleissa oli vielä pitkään pronssivalu. Olisikin
joskus hauskaa irrottaa kuvia katalogeista ja muista
lähteistä, kerätä niitä nippu eri vuosikymmeniltä tekijätiedot ja vuosiluvut piilottaen ja porukassa koettaa
sijoittaa mitalit oikeaan ajankohtaan. Luulen, että virheitä tapahtuisi asianharrastajillekin, jopa asiantuntijoille. Vuosikymmeniä vanhoissa mitaleissa saattaa olla
yllättävän modernia ilmaisua. Toisaalta nykyisissä mitalinäyttelyissä on kaikkein kokeilevimpien, jopa käsitetaiteellisten teosten rinnalla mitä perinteisimpiä, suorastaan kaavamaisen tavanomaisia, taiteellisestikin latteita teoksia. Jos asiaan paneutuisi todella huolellisesti,
tietysti voisi nähdä kerta kerralta uusia trendejä, materiaaleja, työskentelytapoja ja visuaalisia innovaatioita.
Se vaatisi kuitenkin paljon aikaa, tutustumista taustatietoihin, paneutumista yksityiskohtiin. Tällaista huolellista tutkimustahan tietysti monet museoiden tutkijat sekä asiaansa paneutuneet keräilijät tekevätkin.
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II

Ventislav Shiskov, Bulgaria: Farenheit 451, 2015 (diptyykki, messinki)

FIDEM-näyttelyn ongelmana Gentissä oli sama kuin
aiemmissa kongresseissa eli alussa mainitsemani runsaus, mitalien valtava määrä. Jokainen mitali on omanlaisensa taideteos, ja vaikka taiteellinen taso on hyvin vaihteleva, sisältää jokainen – vaatimatonkin – mitali suuren
määrän kuvallista informaatiota. Pieni koko on hämäävä,
koska teos nähdään nopeasti yhdellä silmäyksellä. Tästä
silmäilystä tulee helposti tunne, että on tutustunut teokseen. Mutta usein pelkkä silmäily ei riitä, vaan löytääkseen kunkin mitalin todellisen olemuksen pitäisi tutustumisen olla paljon huolellisempi. Koska mitalin sisältämä
kuvallinen kerronta tai käsitetaiteellinen ulottuvuus voi
olla verrattavissa veistokseen, maalaukseen taikka installaatioon, on suuren mitalitaidenäyttelyn läpi kahlaaminen puolestaan verrattavissa valtavan kokoisen muun
kuvataidenäyttelyn katsomiskokemukseen. Kun on katsonut suuren, toista tuhatta mitalia käsittävän näyttelyn
kaikki teokset, visuaalinen ähky saattaa yllättää ja muistin lokeroihin jääkin mielikuva vain muutamasta mitalista. Kongressin kiireinen aikataulu ei salli tuntikausien
rauhallista oleskelua näyttelytilassa, joka vaadittaisiin
paremman muistijäljen piirtämiseksi ja luovan arvostelukyvyn kehittymiseksi. Omanlaisensa ongelma on näyttelyn kaikenkattavuus ja luokittelemattomuus. Yhteisenä
nimittäjänä taideteoksiksi määritellyillä objekteilla on
vain se, että niitä nimitetään mitaleiksi. Mitalit on järjestetty maakohtaisesti, mutta ei millään maalla ole mitään
erityistä teemaa mitaleilleen. Taidenäyttelyillähän on
12

III

Bernd Göbel, Saksa: Adornolle, 2014 (pronssi)

yleensä joku teema tai edes löyhä rajaus. Yhteisnäyttelyissä, joihin saattaa tulla eri taiteilijoilta hyvin erityyppisiä
teoksia, pyritään ripustuksella luomaan katsojaystävällinen ja tyylikäs kokonaisilme. Mutta jos määrä on todella
suuri, on lyhyessä ajassa mahdotonta tehdä kaikenkattavaa, tyylikästä esillepanoa. Suuren mitalinäyttelyn
rakentamista voisi jotenkin verrata taidemaalariliiton,
taidegraafikkojen ja kuvanveistäjäliiton suuriin teosvälitystilaisuuksiin Helsingin Kaapelitehtaalla.
Näyttelyn antia jälkikäteen pohtiessaan ei onneksi tarvitse tyytyä muistikuvien välähdyksiin tai itse heijastelevien
vitriinilasien takaa ottamiinsa valokuviin. Pääsääntöisesti näyttelyluettelot ovat jokseenkin hyvin toimitettuja,
vähintään kelvollisilla kuvilla varustettuja. Tampereen
luettelon veroista ei vieläkään ole tullut toista, mutta nyt
Gentin kongressin yhteydessä julkaistu on varsin asiallinen. Luettelon yhteydessä sai muistitikun, jonka tiedostosta löytyvät kuvat kaikista esillä olleista mitaleista. Sitä
kautta voi virkistää muistiaan ja niin kuin minulle ja ehkä
monelle muullekin on käynyt, tehdä vielä aivan uusia löytöjä ja mahdollisesti muuttaa katsomistilanteessa muodostunutta kokonaisnäkemystään näyttelystä. Katsoin
näyttelyn kahteen kertaan, oikeastaan kolmeenkin, mutta ensimmäinen tutustuminen avajaisissa jäi hyvin pintapuoliseksi. Seurustelu vuosien takaa tuttujen kollegoiden
kanssa, monenmoinen small talk ja kuohuviinin siemailu
vei suurimman osan avajaisillan ajasta. Toki mitaleitakin

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XII

IV

Andreas Jähnig, Saksa: Varjot, 2015 (pronssi)

V

Harri Kosonen, Suomi: Äänestys, 2015 (pronssi)

VI

Jari Kuuluvainen, Suomi: Rakkaus pysyvään, pysyvä rakkaus, 2015 (pronssi)

VII

Seija Rustholkarhu, Suomi: Taistelu voitosta, 2012 (pronssi)

VIII Roland Ferenc Lieb, Unkari: Pakolaiset III, 2015 (betoni, teräs)
XI

IX

Carla Klein, Hollanti: Maria Callas, 2013 (pronssi)

X

Mirjam Mieras, Hollanti: Readymade Animal Medal (penquins),
2015 (puu, muovi)

XI

Hanna Jelonek, Puola: Varjo I (mitalisarjasta ”Hommage à Palmyra”),
2015 (pronssi, hartsi)

XII

James L. Malone Beach, USA: Maskuliininen mysteeri: Casanovan kirous,
2015 (sekatekniikka)

XIII Mashiko: Matka, 2015 (pronssi, messinki, kupari, epoksi)
XIII

XIV Raimo Jaatisen mitali Kunnianosoitus Emilille,
2015 (pronssi). kuva Raimo Jaatinen
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katsottiin yhdessä kuulumisten vaihdon lomassa juuri
sen verran, että jonkinlainen levottomuus ja hämmennys
valtasi mielen. Mitäs kaikkea täällä onkaan, oho, aika erikoinen tuokin, jahas, hauskaa askartelua, taitavasti tehty,
täällä taas korutaidetta, no onpa tuossa tosi perinteinen,
vähän lattea - mutta hei, tuossa on komeaa perinteistä
plastisuutta, silti tuore ja moderni ilmaisu… Oli syytä
seuraavina päivinä palata tutkimaan kansainvälistä mitalisatoa uudelleen ja tarkemmin niin pitkäksi aikaa, kun
muu ohjelma antoi myöten. Asiaan paneutuminen ei kuitenkaan poistanut perushämmennystä kaiken runsauden
keskellä. Samalla kun katselin teoksia hyvinkin kriittisesti, suorastaan ”vikoja” etsien, toinen minäni katseli
ennakkoluulottomasti ja positiivisella asenteella taiteilijoiden aikaansaannoksia.
Viimeistään nyt seniori-ikäisenä uskaltaa pysähtyä tärkeän estetiikan peruskysymyksen äärelle eli voi myöntää,
että joku taideteos on taiteellisesti korkeatasoinen, vaikka ei itse siitä kovin pidäkään. Mutta samalla täytyy antaa itselleen lupa ”tykkäyksiin”.
Jotenkin näyttelystä jäi heti tuoreeltaan sellainen mielikuva, että siellä oli paljon tuota aiemmin leikillisesti
mainitsemaani korutaidetta ja erilaisia askartelutuotoksia turhankin paljon. Kuvanveistäjä toisessa polvessa Raimo Jaatinen kaipasi enemmän jämäkkää, mutta
lennokkaan vapaata, perinteisen plastisen kuvanveiston
keinoin toteutettua mitalitaidetta. Taideteollisen Korkeakoulun kasvatti, poliittiset myrskyt läpikäynyt, Puolassa
1970-luvulla performansseja nähnyt kuvataideopettaja
Raimo Jaatinen vähän ihmetteli alter egonsa asennetta.
Ei kai nyt ole tarkoitus palata siihen vanhaan, ammattitaitoisten taiteilijoiden huolellisesti toteuttamaan, mutta
pohjimmaltaan kuitenkin tylsään ja uudistuksia välttelevään traditioon? Jälkimmäinen minä hyväksyi herkemmin monenmoiset materiaalikokeilut ja kuvanveiston
tradition täysin hylkäävät esinekoosteet. Jälkijättöinen
näyttelyn läpikäyminen näyttelyluettelon ja muistitikun
sisältämän kuva-aineiston kanssa antoivat tyydytystä
kuvanveistäjä-minälle. Onhan Gentin FIDEM-näyttelyssä ollut sittenkin tosi paljon perinteisen kuvanveiston
ilmaisukeinoin toteutettuja mitaleita. Perinteinen ja moderni kuitenkin saattavat kohdata vaikkapa materiaa14

livalinnassa. Keramiikka, lasi, teräs ja betoni, sinällään
perinteiset materiaalit, tuntuvat mitalitaiteessa edelleen
tuoreilta, koska pronssia pidetään usein itsestään selvänä
valintana. Vaikka yksittäiset taiteilijat saavat kongressin
aikana erilaisia palkintoja, ei näyttely ole kuitenkaan eri
maiden välinen kilpailu paremmuudesta. Silti mitalien
ystävä saattaa jäädä pohtimaan: kuinka Suomi pärjäsi?
Oikein hyvin, voin sanoa. Ehkä ei oltu aivan terävimmässä kärjessä, mutta laadukkaita mitaleita meillä oli monia.
Kaikki suomalaiset mitalit olivat myös selkeästi kaksi-, jopa useampipuolisia, mikä ei ole ollenkaan itsestäänselvää
kansainvälisissä mitalinäyttelyissä. Suomalaisten mitalien määrä oli valitettavan vähäinen, meillä olisi näyttelysääntöjen mukaan ollut oikeus laittaa esille paljon enemmänkin. Jari Kuuluvaisen vuoden 2015 Killan vuosimitali
Pysyvä rakkaus, rakkaus pysyvään oli mielestäni tästä
joukosta mielenkiintoisin ja ansaitsisi enemmän kansainvälistä huomiota. Se on kuitenkin juuri niitä mitaleita,
jotka vaativat lähempää tarkastelua ja myös koskettelua,
jotta taiteilijan visio avautuisi katsojalle. Mitali on samalla
veistoksellinen ja käsitetaiteellinen. Kun mitali oli sijoitettu lasihyllyvitriinin alimmaiselle eli lattian tasolle, piti
katsojan olla todella nöyrä ja innokas mitalitaiteen ystävä tutustuakseen lähemmin Kuuluvaisen teoksen ansioihin. Onneksi asiaan saatiin korjaus, kun Ilkka Voionmaa
ja Gunnel Sievers saivat näyttelyn järjestäjät suostuteltua
siirtämään sen ylemmälle tasolle. Kaappimaiset lasivitriinit eivät olleet välttämättä oivallisin ratkaisu mitalien
esillepanoon. Valaistusta niissä ei ollut, mutta näyttelypaikan hyvä yleisvalo antoi kuitenkin mahdollisuuden tarkastella mitaleja ilman pahoja vastaheijastuksia, samoin
kuin pöytävitriineihin sijoitettuja teoksia.
Sitten lopuksi: koska koko kirjoituksestani on käynyt ilmi se hämmennys, levottomuus, epävarmuus ja voisiko
sanoa kyvyttömyys tarkemmin analysoida tai arvostella
teoksia, en nyt viimeisissäkään lauseissa heittäydy kaikkitietäväksi kriitikoksi. Valitsemani mitalien kuvat kertovat jotain mieltymyksistäni, mutta nämä valinnat ovat
juuri Facebookin kaltaisia tykkäyksiä. Joidenkin mitalien
kohdalle olisi voinut laittaa hymynaaman, joidenkin kohdalle hämmästyneen ilmeen – ja jotkut olisivat ansainneet pikku sydämen.

XV

Jari Kuuluvainen, kuva Juha Länsiluoto

XVI Suomen vitriini, kuvat Raimo Jaatinen
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I

Laadukkaan valetun mitalin toteuttamisessa yhdistyvät taiteilijan luova panos ja valajan oivaltava valutekniikan tuntemus. Kun luovan taiteilijan ja ammattitaitoisen valajan yhteistyö on saumatonta, voi lopputuloksena olla erittäin nautittavaa mitalitaidetta. Mitalitaiteen ystävät voivat helposti ymmärtää taiteellisen
inspiraation ja kuvallisen ajattelun merkityksen mitalin
luomisessa. Kokonaisuuden arkisempi puoli, valaminen
eri vaiheineen, voi helposti jäädä vähemmälle huomiolle. Teknisen toteutuksen merkitys olennaisena osana
taiteellista kokonaisuutta ei aina avaudu asiantuntijoillekaan. Mitalivalun perusvaatimuksena on, että taiteilijan kädenjäljen kaikkein pienimpienkin yksityiskohtien on toistuttava tarkasti pronssissa tai jossain muussa metallissa. Tarkka valukaan ei takaa sinällään parasta mahdollista lopputulosta, vaan siihen vaaditaan
vielä oikeanlainen viimeistely ja mitalin henkeen sopiva huolella tehty patinointi. Mitalien valaminen onkin
yksi kaikkein vaativimmista taidevalun osa-alueista.
Senkaltaiset pienet virheet, jotka suurempien veistosten valoksissa olisivat helposti korjattavissa, saattavat
kokonaan pilata mitalin valoksen.
16

Mitalien valamisen historia Suomessa on lyhyt ja vahvasti sidoksissa v. 1965 tapahtuneeseen Suomen Mitalitaiteen Killan perustamiseen. Ensimmäiset Killan
vuosimitalit valatettiin Länsi-Saksassa, mutta pian
tuli kuitenkin tarpeelliseksi kehittää valutaitoa myös
kotimaassa. Varsinaisesti mitalien valaminen käynnistyi Suomessa 1960-luvun loppupuolella. Joitakin
mitaleja oli valettu aikaisemminkin, mutta valut olivat
enemmän tai vähemmän yksittäisiä kokeiluja. Kuvanveistäjä Heikki Niemiseltä tilattiin v. 1965 20 kappaleen sarja valettavia mitaleita. Hän käytti jo tuolloin
silikonikumista valmistamaansa positiivimallia valumuottien tekemiseen ja teki itse ensimmäiset koevalut.
Onnistuneiden kokeilujen jälkeen hän antoi valutyön
Herttoniemen taidevalimon hoidettavaksi. Taidevalun
ammattilaiset eri taidevalimoilla eivät olleet tuohon aikaan kovin kiinnostuneita mitalivalun kehittämisestä,
koska valimoiden kiireinen päivärytmi ei antanut aikaa
keskittyä pieniin ja tarkkoihin mitalivaluihin. Ilmeisesti mitalien valamisesta saatava taloudellinen tuotoskin
jäi vähäiseksi.

Niinpä mitalien valamisen kehittely jäikin taiteilijoiden tehtäväksi. Alku ei ollut helppo, koska tietoa oli
niukalti saatavissa. Heikki Niemisellä olisi ollut halutessaan mahdollisuus jatkaa mitalivalun parissa, mutta muiden töiden kutsu oli voimakkaampi. Vuonna 1967 taiteilija Martti Suominen
valoi 70 kappaletta Toivo Jaatisen muotoilemaa Suomen Mitalitaiteen Killan Nooavuosimitalia. Tämä oli ensimmäinen Suomessa toteutettu suurempi valumitalisarja. Martti
Suominenkaan ei aktiivisesti jatkanut mitalivalun parissa. Monitaitoisella miehellä oli
koko ajan muita projekteja menossa. Kuvanveistäjä Heikki Häiväoja, joka taiteellisten ansioidensa lisäksi tunnetaan teknisesti taitavana
käsityöosaajana, teki myös jonkin verran kokeiluja mitalivalun parissa. Hän kuitenkin ehdotti niin
ikään teknisistä taidoistaan tunnetulle kuvanveistäjä Toivo Jaatiselle, että tämä ryhtyisi kehittelemään
parempia menetelmiä mitalien valamiseen. Jaatinen
aloitti kokeilut ja aikaa myöten löysi hyviä ratkaisuja
muottimassoihin ja positiivimallien tekemiseen. Hän
myös kehitteli menetelmän, jonka avulla voidaan valaa
kaikkein paksuimmatkin ja painavimmat mitalit ilman
metallin kutistumisen aiheuttamia ongelmia.

I

Toivo Jaatinen: Nooa, 1967,

vaihtoehtoinen vuosimitali
(valettu, pronssi, 100 mm).
Kuva Raimo Jaatinen
II

Kuvanveistäjät Toivo Jaatinen

ja Heikki Häiväoja syksyllä 2015.
Kuva Raimo Jaatinen

II
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III

IV

Tässä vaiheessa alkaa myös minun roolini mitalien valajana. Syksyllä 1970 olin hieman onneton, tulevaisuuden uraa haeskeleva nuori mies. Ylioppilastutkinto oli
suoritettu, samoin asepalvelus, mutta minulla ei ollut
opiskelupaikkaa eikä työtä. Olin epäonnistunut erinäisissä korkeakoulujen ja yliopistojen pääsykokeissa. Asuin
vanhempieni kanssa. Ei ollut edes tyttöystävää ja tulevaisuus näytti epävarmalta. Silloin isäni Toivo Jaatinen
ehdotti, että ryhtyisin työskentelemään hänen kanssaan ja opettelemaan pronssivalutaitoja. Koska minulla
ei ollut parempiakaan suunnitelmia, hyväksyin isäni
ehdotuksen ja kävin töihin. Tällä tavoin alkoi valajan
urani ja yhteistyö isäni kanssa, joka jatkuu satunnaisesti edelleen, vaikka Toivo Jaatinen on jo 90-vuotias. Kun
sitten pari vuotta myöhemmin saatoin iloisena aloittaa
opiskelut Taideteollisessa Korkeakoulussa, olin oppinut
jo tarpeeksi taitoja tehdäkseni valuprojekteja opiskelun
ohessa. Lukukausien välissä ei ollut tarpeen etsiskellä
muita töitä. Valu-urakoita oli aina saatavilla. Opiskelujen
jälkeen työelämäni jakautui selkeästi kolmelle alueelle:
aikuisten kuvataideopetukseen eri oppilaitoksissa, taidevaluun ja omien vapaiden ja tilattujen taideteosten
luomiseen. Nyt saan jo eläkettä, mutta työelämä tuntuu
jatkuvan aika tavalla entiseen malliin. Mitään säännöllistä opetustoimintaa ei minulla enää ole, mutta toimin
edelleen satunnaisesti pronssivalukurssien opettajana.
Kaikista opetuspaikoistani Kuusamo-opisto on ollut minulle merkittävin. Se on yli satavuotias oppilaitos, alun
perin Kuusamon kansanopisto, joka on jo vuosikymmeniä järjestänyt erilaisia kuvataidekursseja. Olen käynyt
siellä opettamassa pronssivalua pari kolme kertaa vuodessa 20 vuoden ajan. Olen myös suunnitellut ja ohjannut joitakin opiston järjestämiä muinaistaiteen symposiumeja. Useimmat oppilaistani ovat harrastajapohjaisia
taiteilijoita, mutta monet heistä ovat todella lahjakkaita
ja perinpohjaisesti omistautuneita kuvanveistolle. Olen
löytänyt hyviä ystäviä näiden ihmisten joukosta ja oppinut itse paljon heidän luovuutensa ja monipuolisten taitojensa kautta.
III

Jyrävän koski Kuusamossa. Kuva Juha Länsiluoto

IV

Kerttu Snäkin (15v.) Kuusamo-opiston pronssivalukurssilla. Kuva Kari Kantola

V

Pronssivalua Kuusamo-opistolla. Kuva Kari Kantola

VI

Mia Arenz- Grastvedt: Kuusamo -mitali, 2009 (valettu, pronssi, 100 mm).
Kuva Raimo Jaatinen

VII
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V

Kaija-Riitta Iivonen: Suomalainen unelma, 1972 vuosimitali (valettu, pronssi, 110 mm).
Kuva Raimo Jaatinen

VIII Anne Meskanen-Barman: Itämeri käsissämme,
2009 vuosimitali (valettu, pronssi, 85x75 mm). Kuva Raimo Jaatinen

VI

VII

VIII

IX   

X
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XI

Vuosina 1997, 1999, 2001 ja 2005 Suomessa järjestetyissä kansainvälisissä mitalitaiteen symposiumeissa minulla oli kolmessa ensimmäisessä aktiivinen rooli järjestäjänä ja johtajana. Symposiumien aikana osanottajat loivat
kymmenittäin taiteellisesti ansiokkaita mitaleja, joista
suurin osa valettiin pronssiin. Monet näistä mitaleista
ovat olleet näytteillä FIDEM kongressien yhteydessä järjestetyissä näyttelyissä. Kankaanpäässä järjestetyn toisen symposiumin aikana teimme niin paljon valuja, että
yksi osanottajista, hollantilainen kuvanveistäjä Mirjam
Mieras oli todella hämmästynyt. Hän oli sitä mieltä, että minun ja suomalaisten kollegoidemme täytyy todella
pitää valutyöstä, koska näytimme olevan niin onnellisia
ankaran työrupeaman aikana. Ihmettely johtui varmaan
siitä, että Mirjamin omat mitalit ovat olemukseltaan
käsitetaiteellisia ja materiaalien kirjo niissä suuri, Fimo
-massasta muoviin, paperiin ja kankaaseen. Mutta Mirjam oli oikeassa. Me suomalaiset: minä, Aarno Rankka,
Juha Menna ja Tiina Laasonen olimme valutyössämme
onnellisia, täynnä energiaa ja ajoittain suorastaan samaistuimme Hefaistokseen, antiikin kreikkalaisten tulen ja metallurgian jumalaan. Kun sula metalli on onnis-

tuneesti kaadettu hyvin valmisteltuihin muotteihin ja
avaamisen jälkeen löydetään muotin sisältä alkuperäismallin täydellinen pronssinen kopio, voi sillä hetkellä
tuntea todella suurta tyydytystä aikaansaannoksistaan.
Kun saa sulan metallin ”tottelemaan”, voi tuntea itsessään todellista luovuuden voimaa, ikään kuin kaikki portit olisivat avoinna uusille haasteille.
Mitalitaiteessa minulla on kaksoisrooli, koska olen myös
itse suunnitellut lukuisia mitaleita. Mitalituotantoni on
kuitenkin määrällisesti jäänyt aika vähäiseksi verrattuna moniin muihin pitkän uran tehneisiin taiteilijoihin.
Olen osallistunut FIDEM näyttelyihin vuodesta 1992, ja
myös viimeisimmässä, Gentissä järjestetyssä näyttelyssä, minulta oli mukana kaksi mitalia. Olen myös saanut
joitakin palkintoja mitalien suunnittelukilpailuissa, mm.
1998 ehdotukseni Suuri ja mahtava voitti Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitalikilpailun. Katson kuitenkin,
että minun roolini mitalien valajana ja toisten taiteilijoiden suunnitelmien teknisenä toteuttajana on ollut merkittävämpää suomalaisen mitalitaiteen kannalta kuin
toimintani mitalitaiteilijana. Luovan taiteilijan rooli on

IX

Raimo Jaatinen: Moshe Yosselevich lähtee leirille, 1995 (valettu, pronssi, 115x110 mm). Kuva Raimo Jaatinen

X

Raimo Jaatinen: Taavi Komonen,1998 (valettu, pronssi, 120 mm). Kuva Raimo Jaatinen

XI

Raimo Jaatinen: Rakkauden pyörät, 2015 (valettu, pronssi, 110 mm). Kuva Raimo Jaatinen
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kuitenkin innostanut kehittämään teknisiä taitojani ja
olen tietysti sitä kautta voinut hyvin samaistua valutöitä minulle tarjonneisiin taiteilijakollegoihin. Olen halunnut olla hyvin joustava neuvotellessani taiteilijoiden
kanssa tulevista valuprosesseista. On hyvin tärkeää, että
taiteilija voi täydellisesti luottaa valajan taitoihin, uskoen että mitali lopullisessa pronssisessa olomuodossaan
vastaa alkuperäistä visiota. Valajan urallani olen valanut
varmaankin useita tuhansia mitaleita, joista suurimman
osan Mitalitaiteen Killalle. Sain valettavakseni joitakin
vuosimitalisarjoja ja koska silloisten sääntöjen mukaan
vuosimitali sisältyi jäsenmaksuun, tarkoitti valu-urakka
yhtä monen mitalin valamista kuin mikä oli Killan jäsenmäärä, yli 200 mitalia. Suuret valu-urakat olivat ajoittain
varsin uuvuttavia, mutta samalla tärkeä tulonlähde perheelleni.
Miltei kaikki suomalaiset valimot ja kuvanveistäjät ovat
omaksuneet perinteisen vahavalumenetelmän eivätkä
esim. Keski-Euroopassa yleistä hiekkavalumenetelmää.
Siten suomalainen mitalivalukin alun perin perustuu
vahavalumenetelmään. Vahavalumenetelmän perusta
on tuhansia vuosia vanha ja sen periaate sinällään hyvin
yksinkertainen. Veistos muotoillaan suoraan vahaan tai
vahamalli valetaan kipsi-, silikoni- tai Vinamold -muotilla. Vahamalli, valu- ja ilmakanavat sekä kaatokuppi
(”jöötti”) peitetään tulenkestävällä massalla, joka on
tiilimurskan ja kipsin sekoitusta. Kun muotti kuumennetaan tätä tarkoitusta varten rakennetussa uunissa n. 700
asteen lämpötilaan, palaa kaikki vaha pois ja näin syntyneeseen tyhjään tilaan voidaan sitten kaataa sula pronssi. Modernimpi versio tästä menetelmästä on keraamisilla muoteilla valu, joka on suosittua esim. Englannissa.
Suomessa mm. Arto Hyyryläinen valaa tätä menetelmää
käyttäen. Vahan polttaminen pois perinteisistä muoteista kestää aina useita tunteja, mutta keraamiset muotit
ovat valmiita vähemmässä kuin puolessa tunnissa.
Hiekkavalumenetelmässä valuhiekkaa tiivistetään veistoksen, reliefin tai mitalin pintaan. Tiivistäminen tekee öljy- tai savisidonnaisesta hiekasta niin kovan kerroksen, että siitä muodostuu mallin päältä irrotettava
muotti. Reliefi- ja mitalivalussa käytetään tarkoitukseen
valmistettuja valukehikoita, joiden sisään malli asenne22

taan. Vahavalumenetelmä on hyvinkin tarkka menetelmä, jos kaikki vaiheet tehdään huolellisesti. Sormenjäljet
vahamallissa tulevat näkyviin lopullisessa pronssisessa
toisinnossa. Hiekkavalumenetelmäkin on oikein ja sopivilla valuhiekoilla tehtynä erittäin tarkka, mutta mallin
suhteen on rajoituksia. Mallin on oltava ns. päästävä eli
niin loivakulmainen, että muotti voidaan irrottaa ehjänä
mallin päältä. Yksittäisiä mitaleita valettaessa vahavalumenetelmä tai sen uudempi versio keraaminen valumenetelmä on toimiva tapa tehdä laadukkaita valoksia.
Mutta jos kyseeseen tulee suurempi sarja, kymmenien,
ehkä satojen pienten vahamallien työstäminen on hidasta ja vaatii alituista suurta tarkkaavaisuutta.
Mainitsin aikaisemmin, että Heikki Nieminen käytti jo v.
1965 silikonikumista positiivimallia valaakseen 20 tilattua mitalia. Tällä tavoin hän vältti vaivalloisen vahamallin tekemisen jokaista valettavaa mitalia kohden. Toivo
Jaatinen ja kaksi hänen kollegaansa, Markku Kitula ja
Leena Turpeinen, kehittelivät parannuksia Heikki Niemisen keksintöön. Niemisen positiivimalleilla muottien
tekeminen oli vielä aika hidasta. Kun mallin ympärille
lisättiin kunnolliset seinämät, tiilimurskasta ja kipsistä
sekoitettu muottimassa oli helppo kaataa mallin päälle
yhdellä kertaa ja nopeasti. Valumenetelmä, jonka Toivo Jaatinen ja toiset kuvanveistäjät kehittivät, on ikään
kuin vahavalumenetelmän ja hiekkavalun yhdistelmä.
Muotit voidaan valmistaa ilman vahamalleja, mutta
muottimassa on samanlaista kuin vahavalussa käytetty.
Vaikka muottien sisällä ei ole vahamalleja, täytyy ne kuitenkin kuumentaa samaan lämpötilaan kuin vahavalussa. Kipsin sisältämän kideveden täytyy poistua, ennen
kuin on mahdollista kaataa sula pronssi muotteihin. Alkuun muottien puoliskot sidottiin yhteen rautalangalla.
Tämä vaihe vaati huolellisuutta ja vei aikaa. Myöskään
muotit eivät olleet aina täysin tiiviitä. Valussa syntyneiden saumojen poistossa kului aikaa. Tuli tarpeelliseksi
ottaa seuraava askel parempaan suuntaan.
Ratkaisu oli hyvinkin yksinkertainen. Muotit poltetaan
uunissa ilman sitomista ja päällekkäin pinottuna. Ennen
valua asetellaan muotit tarkoitusta varten valmistettuun
telineeseen ja puristetaan kevyesti yhteen. Huolellisella työskentelyllä on mahdollista päästä eroon saumojen

työstämisestä. Alkuun aiheutti paksujen ja painavien mitalien valaminen ongelmia, koska metalli saattaa jäähtyessään kutistua voimakkaastikin. Paksuissa mitaleissa
kutistuminen oli niin voimakasta, että valu saattoi sen
vuoksi täysin epäonnistua. Toivo Jaatinen, Markku Kitula ja Leena Turpeinen pohtivat yhdessä asiaa ja löysivät
ennen pitkää oivallisen ratkaisun: kun käyttöön otettiin
perinteinen suuri konjakkilasin mallinen kaatoaukko,
alkoivat valut onnistua. Koska pallossa, joka on konjakkilasin mallisen kaatoaukon perusosa, on suuri tilavuus
verrattuna ulkoiseen pinta-alaan, pysyy metalli siinä sulana kauemmin kuin itse valettavassa kappaleessa. Kun
valukappale alkaa jäähtyä ja kutistua, toimii kaatoaukko
ikään kuin sulan metallin varastona. Sieltä virtaa vielä
hetken sulaa metallia kutistuvaan valukappaleeseen ja
täyttää kutistumat. Valun jälkeen pronssilla täyttynyt
kaatoaukko saattaa olla täysin reikäinen, mutta itse valos täydellinen.
Valu-urallani olen myös itse kehitellyt omia parannuksiani ja sovelluksiani valuprosessiin. Lukuisilla kursseillani olen saanut työskentelyn sujumaan aina vain paremmin ja järjestelmällisemmin. Valosten laatu on pääsääntöisesti erinomainen. Opettajan työ valukursseilla on
hyvin vaativaa, koska on todella tärkeää, että oppilaat
saavat kurssin päätteeksi mukaansa onnistuneet valokset. Vaikka mukana on useimmiten paljon jo perusasiat
hyvin hallitsevia opiskelijoita, on opettajalla kuitenkin
vastuu prosessin kokonaishallinnasta. Tunnustan kuitenkin avoimesti, että omien kehitelmieni merkitys on
rajallinen verrattuna siihen kaikkeen tietoon, mitä olen
saanut vanhemmilta kuvanveistäjiltä ja valureilta. Olen
koettanut olla jatkuvasti utelias ja omaksua uusia menetelmiä myös oman ikäisiltäni tai nuoremmilta kollegoilta
parantaakseni taitojani niin valajana kuin myös taiteilijana. Kaiken sen tiedon, jonka olen vuosien varrella
oppinut toisilta, olen ollut valmis jakamaan eteenpäin.
Oppilaideni joukossa on ollut nuoria taiteilijoita, jotka
nyt toimivat itse taideopettajina ja voivat opastaa uusia
opiskelijoita löytämään pronssivalun julkisia salaisuuksia. Tällä tavoin pronssivalutaidot ja myös mitalien valaminen ovat jatkuvassa uudistumisen tilassa.
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ESSI RENVALLIN MITALEITA
TAMPEREELLA
TA PIO SUOMINEN

Tampereen taidemuseossa esiteltiin syksyllä 2016 Essi
Renvallin (1911–1979) kuvanveistotaidetta. Näyttely
toteutettiin yhdessä Oulun taidemuseon kanssa. Kesällä Oulussa nähtyä valikoimaa täydennettiin Tampereella mitalein. Laajennus oli paikallaan, onhan mitalitaide
yksi taidemuseon kokoelman painopisteitä. Mitaleiden
poisjättäminen takautuvasta näyttelystä olisi ollut muutenkin selvä puute. Essi Renvall tunnetaan muotokuvistaan ja värikkäistä koristeellisista veistoksistaan, mutta
mitalitaide ei missään nimessä ollut hänelle vain alaviite.
Hänen mitalituotantonsa on laaja - kokonaismäärä viitisenkymmentä kappaletta -, ja se kertoo syvällisestä paneutumisesta alaan.
Renvallin mitalitaiteelle oli ominaista hienostunut runollisuus sekä kirjallisessa, että visuaalisessa mielessä.
Teksti oli hänelle tärkeä, ja Renvall puhuikin mitaleiden
24

takasivuista runopuolena. Runouteen hänen mitalitaidettaan voi verrata muutenkin, sillä hänen työnsä kiteyttävät sanottavansa hyvin lyyrisellä tavalla. Havainnollisesti tämä näkyy Otto Mannisen muistomitalissa
(1950), jota Tuukka Talvio pitää tyylillisenä käännekohtana Renvallin tuotannossa. Kirjailija on siinä kuvattu
suoraan edestä. Takasivulla on sileä pinta, jonka keskellä
on lentävä joutsen sekä säe HILJAISUUS MINUN HIMONI. Tämän mitalin jälkeen Renvall ryhtyi käyttämään
tyhjää, avaruudellista pintaa kuvan taustana. Aikaisemmin mitaleiden tausta oli maalauksellisempi ja aihe
saattoi joissakin kohdin sulautua siihen. Nyt tyhjä pinta on enemmänkin abstrakti tila, jossa kaikki tapahtuu.
Mannisen mitalissa taustan voi nähdä taivaana lentävän
joutsenen takana, mutta samalla, ja varsinkin yhdistyneenä runosäkeeseen, se muodostaa hiljaisuuteen verrattavan visuaalisen ympäristön.

I

Otto Manninen, 1950, lyöttäjä Werner Söderström Oy

Kaikki Essi Renvallin mitalit yhtä lukuun ottamatta on
toteutettu lyömällä. Renvall joutuikin näkemään vaivaa
saadakseen valmistajat käsittämään, minkälaista oli
muovailijan työ ja miten hänen toiveitaan oli noudatettava tarkalleen. Ja että kyseessä ei ollut kultasepäntyön
kunnia. Lyöntitekniikkaa käytettiin, koska henkilö- ja
muistomitalit edellyttävät suuria editioita. Mutta Renvall ei tuntenut kiinnostusta valutekniikkaan myöhemminkään, kun siitä tuli monien suosima tekotapa. Renvall pitäytyi lyödyissä mitaleissa, mutta sillä alueella hän
oli ehdottoman uutta luova voima. Hän avasi uusia näkymiä siihen, mitä mitali ylipäänsä voi olla. Hänen esimerkkinsä innoittamana monet kuvanveistäjät kiinnostuivat mitalitaiteesta, ja varsinkin naismitalistien määrä
alkoi kasvaa 1960-luvulta lähtien.
Tampereella ei ollut esillä ihan koko Renvallin mitalituotanto. Kiitos Kansallismuseon lainojen, Tampereen
taidemuseon ja Killan kokoelmia kyettiin näyttelyssä
täydentämään niin, että saatiin aikaan kuitenkin riittävän edustava otos. Näyttelyyn liittyy myös julkaisu Essi

Renvall, joka ilmestyi Suomalaisen kirjallisuuden seuran
kustantamana. Kirjassa on mukana myös Renvallin mitalitaidetta käsittelevä artikkelini.
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II

Essi Renvall pystyi hyvin sovittamaan toimeksiantajien toiveet työskentelyynsä, mutta aina kuva-aiheiden valinta ei
sujunut ongelmitta. Vuonna 1948 muovaillun vuorineuvos Wilhelm Wahlforssin mitalin kääntöpuolelle oli vastoin Renvallin toivetta soviteltava Wärtsilän logo eli liikemerkki, mikä taiteilijan mielestä johti siihen, että työllä ei ollut mitalin
täyttä arvoa: ”Ei häntä turhaan sanottu ’Vikkelä-Villeksi´ ‒ ‒ Vuorineuvos vain ilmoitti, että Wärtsilä olen minä.

III

Rafael von Frenckellin mitali on patinoitu tumman ruskeaksi. Muotokuva on voimakas ja hallittu. Reliefi on kasvojen etuosassa korkea mutta sulautuu pään takaosassa taustaansa, mikä korostaa kasvonpiirteitä entisestään. Erityistä
avaruuden tuntua tuo mitalin soikea muoto totutun pyöreän sijasta. Muoto vaikuttaa venytetyltä. Saman tyyppisen
vaikutelman Essi Renvall aikaisemmissa mitaleissaan toteutti optisin keinoin sijoittamalla muotokuvan mitalin keskipisteen yläpuolelle. Takasivulla on kaksi tähtiin kurottavaa kättä. Kädet olivat Renvallin lempiaihe.
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IV

Ovaalinmuotoisten mitalien lisäksi Renvall muovaili 1957 pyöreän, mutta epäsäännöllisen Frithiof Nevanlinnan mitalin, joka on yksi tekijän kiinnostavimmista. Etusivulla on vakuutusosakeyhtiön johtokunnan puheenjohtajan, matematiikan professori Frithiof Nevanlinnan pidättyväinen sivukuva. Hillittyyn pintaan tuo riitasoinnun vasemmalle alas
sijoitettu syvänne. Se ikään kuin johdattelee katsojaa kääntöpuolelle, jossa kolo jatkuu paksunnoksena. Kuvan aiheena on vakuutusyhtiön liiketalon kulma upotettuna liekehtivään syvennykseen. Vaikutelma on dramaattinen. Mitalin
tekstinä on NUMERIS FIRMA SECURITAS (numeroin kestävä turvallisuus), joka viitannee sekä Nevanlinnan toimialaan, että vakuutustoimintaan. Mitali tasapainoilee uhan ja turvallisuuden välimaastossa.

II Wilhelm Wahlforss, 1948, lyöttäjä Wärtsilä-yhtymä Oy
III Rafael von Frenckell, 1953, lyöttäjä W. Rosenlew & Co
IV Frithiof Nevanlinna, 1957, lyöttäjä Vakuutusosakeyhtiö Pohjola

Kuvat: Jari Kuusenaho, Tampereen taidemuseo
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SUOMI VUONNA 1817
T U UK K A TA LV IO

Kun fraasia ”Suomi 100” jo on toistettu kyllästymiseen
asti, saattaa olla kiinnostavaa palauttaa mieleen, miltä
Suomi näytti 200 vuotta sitten – mitalitaiteilijan silmin.
Vaikka itsenäistä Suomea ei vielä ollut, tuolloinkin vietettiin reformaation juhlavuotta, ja sen johdosta Suomi
lyötti (toisin kuin tänä vuonna) muistomitalin. Vuoden
1817 mitalin tarina tunnetaan suhteellisen hyvin,1 mutta kerrattakoon se vielä lyhyesti.
Jo aiemmin 1810-luvulla Suomessa oli teetetty peräti kolme muistomitalia, ja kun uskonpuhdistuksen
300-vuotisjuhla lähestyi, se nähtiin jälleen hyvänä aiheena mitalille, jo senkin vuoksi, että juhlan yhteydessä Turun hiippakunta korotettiin arkkihiippakunnaksi.
Muodollisen aloitteen mitalista teki kenraalikuvernööri
Fabian Steinheil, ja senaatti kehotti yliopistoa laatimaan
sille suunnitelman. Maan ainoa yliopisto sijaitsi vielä Turussa, ja sen raha- ja mitalikokoelman hoitaja, professori
28

J. F. Wallenius oli suunnitellut kaksi edellisistä 1810-luvun mitaleista. Ne oli kaiverrettu ja lyöty Pietarin rahapajassa, sillä Suomessa ei tarvittavaa tekniikkaa ollut
saatavilla vielä puoleen vuosisataan.
Walleniuksen alkuperäisen suunnitelman mukaan uskonpuhdistuksen mitalin varsinaisena kuva-aiheena oli
määrä olla uskontoa symbolisoiva naisfiguuri. Mitalin
etusivulle ajateltiin aluksi tavalliseen tapaan hallitsijan
muotokuvaa. Ortodoksisen kirkon päämiehenä keisari
Aleksanteri I ei kuitenkaan halunnut kuvaansa luterilaiseen mitaliin vaan määräsi, että hänen kuvansa oli
korvattava jollakin sopivalla lauseella tai allegorisella
kuvalla.
Lopputulos oli, että Wallenius suunnitteli etusivulle
Suomen henkilöitymän. Sopivana mallina hän näki antiikin maailman Kybelen, ”Suuren äidin”, jota hänen sa-

nojensa mukaan palvottiin mm. maan, valtioiden ja kaupunkien jumalattarena. Käytännössä Kybelen kulttiin
liittyi paljon muutakin, mutta koska hänet tavallisesti
esitettiin muurikruunun kera, hän sopi hyvin paikallisen
vallan symboliksi. Hieman vaatimattomamman oloista ”Suomi-neitoa” oli ehdotettu muistomitaliin kerran
ennenkin, Kustaa III:n vierailtua Suomessa 1775, mutta
useiden muiden tuon ajan mitalien tavoin se oli jäänyt
suunnitelman asteelle.2 Vuoden 1817 mitalista tuli näin
Suomen kuvallisen henkilöitymän ensimmäinen virallinen esiintyminen.3
Suomi on kuvattu mitalissa edestäpäin, istuvana ja muurikruunu päässään. Hänen oikea kätensä nojaa Suomen
suuriruhtinaskunnan vaakunaan ja vasen käsi vakautta
symboloivaan pilariin. Pietarissa kuvaa täydennettiin

1

lisäämällä keisarin sädehtivä nimikirjain neidon yläpuolelle. Mitalin toteutti tuolloin rahapajassa työskennellyt
kreivi Fjodor Petrovitš Tolstoi (1783–1873), joka myöhemmin toimi Venäjän keisarillisen taideakatemian varapresidenttinä 40 vuoden ajan.
Mitalin mallipiirustukset laati turkulainen ylioppilas
J. U. Ekwall. Tallella olevasta takasivun piirustuksesta4 ilmenee, etteivät hänen taitonsa oikein olleet tehtävän tasalla. Onneksi Suomelle Tolstoi ei varsinaisesti
tarvinnut ylioppilas Ekwallin apua, sillä hän oli hyvin
monipuolinen taiteilija, joka mitalitaiteen alalla edusti
aikansa huippua. 5 F. P. Tolstoin ihailijoihin kuului mm.
Goethe, jolla oli omassa kokoelmassaan kaksi suomalaisten Pietarissa 1810-luvulla teettämää mitalia6 – ei tosin
vuoden 1817 mitalia.

T. Talvio, Mitalit ja mitalitaide (Helsinki 2007), 49–51. Ks. myös Finskt Museum 2004, 47–55.

2 Talvio 2007, 26.
3 Suomen kuvista ks. Aimo Reitala, Suomi-neito. Suomen kuvallisen henkilöitymän vaiheet. (Helsinki 1983).
4 Talvio 2007, 50.
5 Ks. E. V. Kuznetsova, Fedor Petrovitš Tolstoi (Moskva 1977).
6 Goethen kokoelmasta ks. Jochen Klauß, Die Medaillensammlung Goethes II (Die Kunstmedaille in Deutschland 13/I–II, Berlin 2000), I, 425, II, 98.
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MITALITAITEEN VUOSIKILPAILU 2016
OU T I JÄ RV INEN

Suomen Mitalitaiteen Kilta järjesti historiansa 51. mitalitaiteen vuosikilpailun 2016. Palkintolautakuntaan
kuuluivat taiteilijat Frank Brummel ja Ville Mäkikoskela
Kuvanveistäjäliiton edustajina, Taide-lehden päätoimittaja Pessi Rautio kutsuttuna ulkopuolisena jäsenenä sekä
Killan nimeämät Raimo Jaatinen kolmantena taiteilijajäsenenä ja Outi Järvinen puheenjohtajana. Sihteerinä
toimi Killan yleissihteeri Hanna Talasmäki.
Kilpailuehdotuksia tuli määräaikaan mennessä 51, ja
kolme niistä jouduttiin hylkäämään sääntöjen vastaisina. Runsas osallistujamäärä ilahdutti. Se on muutaman
vuoden hiljaisemman jakson jälkeen ylittänyt 50 rajan jo
toistamiseen. Takavuosien yli sadasta ehdotuksesta ollaan tosin edelleen kaukana.
Kilpailulla on toisinaan ollut etukäteen nimetty teema,
kuten viimeksi (Rakkaudesta), samoin kuin kuluvan vuoden kilpailussa (Suomen 100-vuotinen itsenäisyys). Tällä
kertaa aihe oli täysin vapaa. Toisinaan teema kuitenkin
muotoutuu itsestään, kuten nyt. Yhteiskunnallisessa
keskustelussa näkyvästi esillä olleet pakolaisuus sekä
levottomuudet maailmalla olivat selvästi pinnalla myös
taiteilijoiden mielissä.
Voittajaehdotus oli helppo poimia joukosta, samoin kuin
loput viisi A-luokan ehdotuksista. Rajanveto B- ja C-luokkien välillä olikin jo vaikeampaa. B-luokkaan päätyi lopulta 8 ehdotusta. C-luokassa oli useita idealtaan hyviä
ehdotuksia, joissa toteutus on jäänyt harmittavasti kesken. Etenkin mitalin kaksipuolisuus ja sen tarjoamat
mahdollisuudet olivat jääneet toisissa ehdotuksissa hahmottamatta ja hyödyntämättä.
Pakolaisteema oli kilpailuehdotuksissa laajalti esillä, ja
lopulta myös kaikki kolme palkittua ehdotusta käsittelivät tätä ajankohtaista teemaa, kukin omalla tavallaan.
Niissä korostui taito ilmaista suurta inhimillistä trage30

diaa hienovaraisin keinoin, osoittelematta ja alleviivaamatta. Konkreettinen ja ajankohtainen aihe oli onnistuttu tulkitsemaan hallitusti ja yleispätevästi.
Kilpailuehdotuksia punnittiin useasta näkökulmasta
harkiten ja huolella. Muodon ja sisällön keskinäinen
suhde herätti paljon keskustelua, samoin tyhjän pinnan
käyttö. Todettiin, että se voi kertoa paljon, tai jäädä lähes
mykäksi.
Ensimmäisen palkinnon (3 000 €) voitti Juha Wellingin ehdotus Rikki. Toinen palkinto (2 000 €) meni Erkki
Salmelalle. Kolmannen palkinnon (1 000 €) voitti Ilmari Gryta, mitalitaiteilija jo toisessa polvessa. 500 euron
lunastusta ei jaettu. Turussa opiskellut Welling on menestynyt viime vuosien kilpailuissa erinomaisesti. Hän
sijoittui viime vuonna (2015) toiseksi, ja sitä edellisenä
vuonna (2014) hän voitti Emil Wikström -aiheisen kilpailun. Vuoden 2013 kilpailussa sija oli toinen. Wellingin
mietteistä kerrotaan toisaalla tässä vuosikirjassa.
Voittanut ehdotus vetosi palkintolautakuntaan erityisesti monitasoisuudellaan. Mitali on saanut pakolaisten
hylkäämän kumiveneen muodon, mutta samalla se on
puhelin, meidän tai heidän. Puhelimen rikkoutuneen
näytön säröistä muodostuu Välimeren alueen kartta, ja
paikannuspiste heittää puhelimen pitelijän veden keskelle. Ajatuksellisesti puhelin ja mitali saavat saman tehtävän kommunikaation välineenä. Useat meistä seurasivat
huolestuttavia uutisia puhelimestaan, ja nyt katsomme
mitalia, joka kertoo samaa tarinaa.
Suomen Mitalitaiteen Killan hallitus päätti toteuttaa
vuosimitalin voittaneen ehdotuksen pohjalta. Sen valoi
Raimo Jaatinen. Mitali ei enää ole jäsenmaksuun kuuluva etuus, vaan jäsenet saavat tilata sen erikseen omakustannushintaan.

A-LUOKKA

I PALKINTO

JUHA WELLING: RIKKI
Yksimielinen voittaja. Ehdotus on kaikilta osin harkittu. Idea toteutuu hyvin mitalin formaatissa. Toteutus on huoliteltu ja viimeistelty. Kuvallinen kieli on perusteltu, traaginen. Koko ja formaatti toimivat hyvin yhteen teeman ja viestin
kanssa. Aihe, toteutus ja muotokieli äärimmäisen ajankohtaisia, tämänpäiväisiä.
Rikki -mitali käsittelee vuosia jatkunutta Välimeren kriisiä.
Jotain on mennyt pahasti rikki, eikä kukaan tunnu tietävän miten sen kaiken korjaisi.
En tiedä minäkään. Vähintä mitä voi tehdä, on muistaa. Valaa se pronssiin.
Juha Welling

SUOMEN MITALITAITEEN
KILLAN VUOSIMITALI 2016,
JUHA WELLING: RIKKI.
VALETTU PRONSSIIN.

kuva: Outi Järvinen
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A-LUOKKA

II PALKINTO

ERKKI SALMELA: PAHAA PAKOON
Sisällön ilmaisussa on hyödynnetty onnistuneesti mitalin muotoa ja kaksipuolisuutta. Veistoksellinen, Ilmaisu ekspressiivistä ja veistoksellista. Mitali toimii pienoisveistosmaisesti pystyasennossa, mutta rikkomatta mitalimaista luonnetta.

32

A-LUOKKA

III PALKINTO

ILMARI GRYTA: LÄHDIMME KOTOAMME VAIN TÄHDET OPPAINAMME
Vaikea aihe on toteutettu herkästi, kauniisti ja runollisesti Pelkistetty ja hienovireinen, puolet toimivat hyvin keskenään. Käsin kosteltava, selkeäpiirteisyys hahmottuu hienosti kosketuksen kautta. Ansiot tulevat kasvamaan pronssiin toteutettuna.
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A-LUOK AN MUUT EHDOTUKSET

OSSIN OMENAPUU A
Tuettu puu on mitalitaiteessa käytetty teema joka palvelee
linjakkaasti ja taiten toteutettuna tässä paikkaansa.
Onnistuneesti tyylitellyn muotokuvan näköisyys on riittävä.

RIKOS JA RANGAISTUS
Paljon ansioista, äärimmäisen loppuunsaatettu ehdotus.
Miellyttävän kokoinen ja hyvin viimeistelty.
Pyöreän muodon variaatioilla leikittelevän mitalin
reuna/syrjä sitoo kokonaisuuden hienosti yhteen.
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VIHAN JA KOSTON HAUTA
Yleispätevä kuva vainosta, joka on ilmaistu poissaolemisen avulla.
Onnistunut sommittelu, jossa pinnan struktuuri on aktiivisesti mukana.
Varmaotteinen, vapaa muovailu.
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B-LUOK AN EHDOTUKSET

PAKOON
Pakolaisteemainen ehdotus haastaa mitalin perinteisen muodon. Friisimäiset reliefit saavat aikaan monimerkityksellisen vaikutelman. Toimisi myös veistoksena. Kokonaisuus on kuitenkin hahmoton, muoto ei ole aiheen käsittelyn kannalta perusteltu. Puolten toisiinsa liittymistä ei ole ratkaistu.

MITALIN KÄÄNTÖPUOLI
Herttaisella tavalla puhutteleva henkilömitali. Naivistinen runoelma mitalin kielellä. Symboliikka ei kanna
loppuun asti, eikä nimihenkilön kirjailijakuva kohtaa todellisuutta. Puolet eivät myöskään kommunikoi
keskenään. Takapuolen muovailu kömpelöä, ei asetu hyvään tahtiin kelvomman etupuolen kanssa.
36

PARIISI 2015
Huolella työstetty ehdotus, muovailu ansiokasta. Symboliikka jää hieman
avoimeksi, aihe hetkellinen. Tekstin muotoilussa puutteita.

ERI SUUNTIIN SAMAA KOHDEN
Osaavasti toteutettu teos, käyttää mitalin kaksipuolisuutta hyväkseen ajatuksen esiintuomisessa.
Nyöripuolen käsittely avaa kiinnostavan pinnan mahdollisuuden. Etusivun sommittelussa
puutteita ja anatomisia ongelmia. Taustan tyhjä ja struktuuriton pinta ei kerro tarpeeksi.
37

WHAT IS OUTSIDE
Teos, joka haastaa mitalin reunat. Staattinen tila. Kaksipuolisuus tukee tarinaa. Mitaliin saatu ekspressiivinen ilme
ja sarjakuvamaista kerrontaa. Paksuus on sommittelulle eduksi. Voisi olla enemmänkin yksityiskohtia, pidemmälle
viety. Etupuolella staattinen tila, takapuolella dynaaminen liike ylös ja ulos. Tapahtuma syntyy mitalia kääntämällä.

MEIDÄN MADONNA
Hyvin toteutettu, merkillinen ehdotus, joka herättää ajatuksia. Krouvin humoristisen ja pelkistetyn välinen ristiriita
hämmentää katsojaa yhä uudelleen. Huolellinen toteutus. Lihaista iloa.
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KAKSI RAJAA
Ammattimaisella otteella toteutettu, perinteistä pyöreää muotoa rikkova ja kyseenalaistava mitali.
Teknisesti varma. B-puoli ei täysin avaudu: symboliikka ja muodon perusteet hämärät.

KUMMALLISTA
Sympaattisia, hyvin muovailtuja pieniä hahmoja isojen asioiden edessä. Hahmot sopivat hyvin perinteiseen
muotoon. Reunan pyöristys on epämääräinen, vaikka tuntuu hyvältä kädessä. Vaikeasti ymmärrettävä symboliikka.
Mitalin viesti menee silti perille, ja mitalin pystyy hahmottamaan. Symboliikka jää osin hämäräksi.
kuvat Marika Kokkinen-Eurén
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I

KUVANVEISTÄJÄ
JUHA WELLING JA
MITALITAIDE
HAASTATTELU
TURUSSA 16.12.2016
H A NNA TA L A SM Ä K I

Kuvanveistäjä Juha Wellingin työhuone sijaitsee Manillan vanhalla
köysitehtaalla Aurajoen varrella Turussa. Wellingin työhuoneesta
näkee, että taiteilija on keskittynyt isomman kuvanveistotaiteen
lisäksi kämmenen kokoiseen taiteeseen: taidemitaleihin ja pienoiskuvanveistoon. Welling on osallistunut monilla mitaleillaan myös
Killan järjestämiin vuosimitalikilpailuihin ja pärjännyt niissä hyvin. Wellingin mitalit ovat taidokkaita ja kantaaottavia. Mitalin tekeminen on kulkenut Wellingillä useamman vuoden mukana. Alkusysäys mitalien tekemiseen tuli Erik Mäkiseltä Taideakatemiassa,
jossa pienoisveistosten tekeminen kuului opetussuunnitelmaan.
Mitalintekijänä Welling pohtii sitä, miten mitali ajatellaan ja koetaan eri yhteyksissä – ennen ja nykyään. Kenelle ja miksi mitaleita
tehdään ja kenelle ne päätyvät? Ja kuinka lähestyttävää mitalitaide
on; klassinen mitalitaide koetaan helposti vanhahtavaksi ja pronssi saattaa olla varsinkin nuoremmille tekijöille teknisesti haastava materiaali, jonka käyttäytymistä ja lopputulosta voi olla vaikea
hahmottaa. Myös mitalin toistettavuus sekä sen kaksipuoleisuus
saattavat tuntua rajoitteelta. Ilman päämäärätietoista mitalitaiteen
opetusta mitalitaiteen tekeminen jää harvoille tunnetuksi.

I

[kuvat 1-5.] kuvanveistäjä Juha Wellingin työhuonetta, kuvat Juha Welling.

II

Juha Welling: Vuosimitali 2014, Muotin ja muodon lapsi. 2014, valettu pronssiin.
Kuva Pekka Barman.

III
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Juha Welling: Muurit, sillat. 2015, valettu pronssiin. Kuva Juha Welling.

II

III

Mitalitaide kuitenkin tarvitsee nimenomaan lisää nuoria,
uusia tekijöitä. Modernin mitalitaiteen moniulotteisuus
ja eri mahdollisuudet, kuten materiaalin vapaus, laajentavat näkemyksiä ja mielikuvaa mitalitaiteesta. Työtapojen
ja tekemisen ohjeistus sekä työtilojen mahdollistaminen
tukisivat nuoren mitalitaiteen tekemistä. Mitalin tekemisen vaikeus on tullut myös Wellingille tutuksi; haasteina
on sisällön ja visuaalisen ilmeen yhdistäminen toimivaksi
kokonaisuudeksi, tarinan jatkuvuus ja puolien yhdistäminen sekä mitalin tekemisen hitaus – hyvä mitali vaatii
aikaa.

käden mitta, mikä on sen voima, mutta rajoittaa myös
sen esiteltävyyttä. Visuaalisen ulottuvuuden lisäksi tarinan tulee jatkua ja välittyä katsojalle. Hyvä mitalitaide
on pelkistettyä, tiivistetty taidemuoto, johon saa mahtumaan moniulotteisia maailmoja ja tarinoita. Mikä on taidemitalin tulevaisuus ja missä on sen rajat – löytyykö sille
tekijöitä ja yleisöä? Miten mitalitaide muuttuu tai tulee
muuttua tulevaisuudessa ja säilyykö sen perinteinen muoto. ”Mitalitaide on perinteinen taidemuoto. Miten perinteet säilyvät elävinä? Siinä on olennaisin kysymys mitalitaiteen tulevaisuudelle ja vastauksista löytyvät avaimet.”
pohtii Welling.

Mitali on pienikokoinen taideteos, hiljaista taidetta, jonka äärelle pitää katsojan malttaa pysähtyä. Mitalissa on
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UUTTA
MITALITAIDETTA
SUOMESSA
OU T I JÄ RV INEN

Uusista suomalaisista mitaleista uutisoidaan nykyisin
harvoin. Näyttää siltä, että julkisyhteisöt ovat lähes
tyystin unohtaneet mitalin mahdollisuudet pysyvän
muiston säilyttäjänä. Valtiosektori ja yliopistot lienevät
viimeisiä soihdunkantajia. Mitalitaidetta ovat pyrkineet
edistämään myös muutamat järjestöt. Suomen Numismaattinen Yhdistys on viime vuosina tuottanut sekä
uuden ansiomitalin että 100-vuotisjuhlamitalin. Muita tuottajia ovat olleet Suomen Mitalitaiteen Kilta sekä

1

Paasikivi-Seura. Molemmat ovat tuottaneet presidenttimitaleita. Niinpä meillä on ollut rinnakkaiset presidenttimitalisarjat aina Paasikivestä lähtien.1 Uusi presidenttimitali näki päivänvalon syksyllä 2016. Iloksemme
voimme samalla todeta, että se ei ole ainoa uusi mitali,
sillä myös itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi lyödään
mitali 2017. Myös filatelia-alan kongressi FINLANDIA
2017 on panostanut juhlavuoteen lyöttämällä palkintoja muistomitalin.2

Killan presidenttisarjasta sekä muista presidenttimitaleista kerrotaan toisaalla tässä vuosikirjassa.

2 Itse kilpailusta kerrotaan enemmän toisaalla tässä vuosikirjassa.
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Sauli Niinistö -mitali. Mitali on taiteilija Tapio Kettusen muovailema, ja sen ovat toteuttaneet
Suomen Mitalitaiteen Kilta ja Paasikivi-Seura. Mitalia on lyöty 300 kappaletta pronssista, ja sen koko on 72mm.

UUSI PRESIDENT TIMITALI
Mitalitaiteen asemasta nykymaailmassa kertoo aika
paljon se, että kun uusi presidenttimitali tuli ajankohtaiseksi Sauli Niinistön tultua valituksi uudeksi tasavallan presidentiksi 2012, kesti yli neljä vuotta ennenkin mitali lopulta voitiin Niinistölle luovuttaa. Tätä ennen olivat Suomen Mitalitaiteen Kilta ja Paasikivi-Seura yhdistäneet voimansa ja etsineet erilaisia ratkaisuja
projektin rahoittamiseksi sekä käytännön toteuttamiseksi.
Uusi mitali yhdistää kaksi erillistä presidenttimitalisarjaa yhdeksi. Kilta päätti lyöttää itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi 1967 sarjan presidenttiaiheisia
mitaleita, ja sai kahden vuoden aikana niitä aikaan kahdeksan. Uutta presidenttiä saatiin sen jälkeen odottaa
1980-luvun alkuun saakka, jolloin sarjaa päästiin jatkamaan. Paasikivi-Seura aloitti presidentti Mauno Koiviston 60-vuotismitalilla 1983, ja on sen jälkeen lyöttänyt Kekkosen muistomitalin 1986 sekä ja Paasikiven
125-vuotismuistomitalin 1995.

Uusi presidenttimitali on yhteistyön hedelmä, vaikka sen
uutisoinnin yhteydessä saattoikin saada käsityksen, että
kyseessä on yksin Paasikivi-Seuran projekti. Kilta vastasi
mitalin toteuttamisesta ja Paasikivi-Seura järjesti tarvittavan alkurahoituksen.
Presidenttimitaleita ei yleensä ole toteutettu avoimen kilpailun perusteella, eikä siihen lähdetty nytkään. Potentiaalisista mitalin tekijöistä poimittiin joukko taiteilijoilta, joilta pyydettiin portfoliot presidentin tutkailtavaksi. Mitalin
tekijäksi valikoitui lopulta kuvanveistäjä Tapio Kettunen.
Mitalin etusivulla on presidentin muotokuva - itse asiassa ensimmäinen Niinistöstä koskaan tehty. Takasivulla
hahmottuvat kahden ihmisen paljaiden jalkapohjien ja
varpaiden jättämät jäljet. Taiteilija on antanut kuva-aiheelle nimen Kohtaaminen. Hän on halunnut kuvata siinä aikamme haasteita niin yksilön kuin koko maailman
mittakaavassa. Maailmantilanne, ekologiset kysymykset
ja yhteinen vastuumme tulevaisuudesta ovat mm. antaneet aineksia mitalin muotoiluun: “Miten kohtaamme
toisemme, millaisia jälkiä kukin meistä jälkeensä jättää.”
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Itsenäisyyden juhlavuoden mitali Yhdessä. Mitali on taiteilija Hannu Veijalaisen muovailema, ja se toteutetaan osana
Suomi 100 -hanketta. Mitalia lyödään 100 kappaletta pronssista, ja sen koko on 80mm.

YHDESSÄ - ITSENÄISY YDEN
JUHL AVUOSI
Mitalien maailmassa näyttää tällä hetkellä vilkkaalta,
kun myös itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi lyödään
mitali. Mitalin muovailusta järjestettiin viime vuoden
lopulla kilpailu, jonka voitti taiteilija Hannu Veijalainen
ehdotuksellaan Yhdessä. Mitali on osa itsenäisyyden
juhlavuoden Suomi 100 -hanketta, ja se on samalla myös
Mitalitaiteen Killan vuosimitali. Suomi 100 -hankkeessa
mukana oleminen tarkoittaa käytännössä oikeutta käyttää juhlavuoden tunnusta, mutta sitä ei mitaliin haluttu
sisällyttää.
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Veijalainen lähti suunnittelussa hakemaan pelkistettyä
muotoa. Suunnittelun ja muovailun aikana hänelle syntyi ajatuksia ja mielikuvia Suomen satavuotisesta yhteisestä historiasta, joita hän kuvaa seuraavasti: “Etusivulla sata erikokoista koveraa ja kuperaa elementtiä viestii
erilaisista itsenäisyyden ajan vuosista. Takasivun muodoissa ja rytmissä on viittauksia suomalaiseen rakennustaitoon, teollisuuteen, ruokakulttuuriin, kirjallisuuteen,
musiikkiin ja yhdessä tekemisen perinteeseen. Mitalin
keskellä oleva aukko kuvaa ikkunaa tulevaisuuteen.” Kilpailua esitellään tarkemmin seuraavassa vuosikirjassa.
Nyt käsillä oleva itsenäisyyden juhlavuoden mitali asettuu osaksi perinnettä, joka alkoi vuonna 1967 Suomen
täyttäessä 50 vuotta. Suomen Mitalitaiteen Kilta on ollut
mukana toteuttamassa useimpia näistä mitaleista.

Kuva 3: FINLANDIA 2017, palkinto- ja muistomitali. Mitalin on muovaillut kuvanveistäjä
Pekka Rytkönen. Sitä lyödään pronssista 530 kappaletta, ja sen koko on 80 mm.

POSTIMERKKEILYÄ
Filatelia-alan järjestöt ovat omalta osaltaan kannatelleet
myös mitalitaidetta. Kongresseja ja suuria näyttelyitä
varten on lyötetty mitaleita halki vuosikymmenten. FINLANDIA 2017 on toukokuussa Tampereella järjestettävä
kansainvälinen tapahtuma, joka on sekin osa itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 -hanketta. Kongressin järjestäjät päättivät lyöttää mitalin palkinto- ja muistomitalina käytettäväksi. Killan avustuksella järjestettiinkin
2016 kutsukilpailu, jonka voitti Pekka Rytkönen ehdotuksellaan Suomi-kortti.

kasivulla avautuu suomalaisen maiseman arkkityyppi,
saaristomaisema. Maisema luo muistuman vuonna 1930
julkistettuun Saimaa-postimerkkiin. Sen lisäpainama,
ikoninen Zeppelin-lentomerkki on kansainvälisesti tunnetuin postimerkkimme.

LISÄTIE T O JA MITALEISTA
Mitaleista on lisätietoja
Killan verkkosivuilla mitalitaide.fi.
Niinistö-mitalille on perustettu oma
verkkosivu presidenttimitali.fi.

Mitalin etusivulle on kuvattuna filateeliseen kulttuuriin
liittyviä esineitä. Kuva-aiheena eivät kuitenkaan ole vain
välineet, vaan ihmiset - keräilijät - niiden takana. Ta-

Lisätietoja voi tiedustella
suoraan Killasta tai Niinistö-mitalin
osalta myös Paasikivi-Seurasta.
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Finna.fi
www.kuvakokoelmat.fi

I

Kauko Räsänen:
Käkisalmi 1994,
Käkisalmen
700 -vuotismitali,
1994. Lyöty, pronssi.
kuva: Lappeenrannan
museot

KUVALLISTA
KULTTUURIPERINTÖÄ VERKOSSA
H A NNA TA L A SM Ä K I

Verkossa on tarjolla hienoa kuva-aineistoa suomalaisesta
kulttuuriperinnöstä. Monet museot ja kulttuurilaitokset,
kuten arkistot, kirjastot, museot, ovat julkaisseet digitoituja kuva-aineistojaan Finnassa (Finna.fi) sekä omissa
verkkopalveluissaan. Finnassa ja Museoviraston Kuvakokoelmien (Kuvakokoelmat.fi) verkkopalveluissa sekä
muiden kuvallisen kulttuuriaineiston verkkopalveluissa on mahdollista selailla ja tutkia kuvia suomalaisesta
kulttuuriperinnöstä, taiteesta tai kulttuuriympäristöstä.
Joukosta löytyy myös kiinnostavia kokonaisuuksia mitalitaiteesta ja kuvanveistosta. Kuvia ja tietoja löytyy esimerkiksi taidemitaleista ja muista mitaleista, kipsiluonnoksista, taiteilijoiden työhuoneista ja näyttelyistä.
Kuvia on avattu myös vapaaseen käyttöön. Yksikseen
Museoviraston Kuvakokoelmat julkaisi alkuvuonna yli
100 000 kuvaa vapaaseen käyttöön. Finnasta löytyy
näitä vapaita kuva-aineistoja yli 300 000 kuvan verran.
Vastikään käyttöön otetulla hakuominaisuudella saa selailtavaksi avoimesti lisensoidut kuvat. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin suomalaisen kulttuuridatan avaus.
Avoimesti lisensoidut kuvat ovat ilmaiseksi käytettävissä, kunhan muistaa mainita kuvaajan ja kuvan lähteen.
Vapaaseen käyttöön julkaistut kuvat ovat pääosin korkealaatuisia näyttökuvia, mutta kaikki näyttökuvat eivät ole painolaatuisia. Painolaatuisen kuvatallenteen ja
siihen liittyvän käyttöoikeuden voi tilata erikseen verkkopalvelusta.
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Finna on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen Digitaalinen Kirjasto -hanketta (KDK) ja suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyön tulos:
se kokoaa eri organisaatioiden aineistoja. Aineistoon
kuuluu muun muassa valokuvia, taideteoksia, kirjoja,
lehtiä, artikkeleita, karttoja, esineitä, äänitteitä, nuotteja ja videoita. Finnassa on selattavissa yli miljoona kuvaa
suomalaisesta kulttuuriperinnöstä. Kuka tahansa kuvista kiinnostunut voi rajata Finnan aineistoja oman käyttötarpeensa mukaan. Rajauksella saa esille niin kaupalliseen käyttöön kuin esimerkiksi opetuksen tarpeisiin
käyttöoikeuksiltaan soveltuvat kuvalliset aineistot. Finnan ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Kansalliskirjasto yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. www.finna.fi
Museoviraston Kuvakokoelmat on kansallinen kulttuurihistoriallinen kuva-arkisto, jossa on maamme laajimmat kokoelmat Suomen kulttuurihistoriasta, kansankulttuurista ja vieraista kulttuureista sekä rakennetun
kulttuuriympäristön dokumentoinnista. Museoviraston
Kuvakokoelmat on osa Museoviraston hallinnoimaa Suomen kansallista kulttuuriperintöä ja kansallisomaisuutta, jonka avulla pystytään kertomaan menneisyydestä ja
luomaan tulkintoja historiasta. Kuvakokoelmat.fi -verkkopalvelussa voi tutkia ja selata valikoitua julkista otosta
kuvallisesta kulttuuriperinnöstämme. Museoviraston
Kuvakokoelmissa on yhteensä noin 15 miljoonaa eri tekniikoin valmistettua kuvaa 1500-luvulta tähän päivään,
joista osa löytyy digitoituna.

II Hopeaseppä, kuvanveistäjä Eila Minkkinen työpöytänsä ääressä

III Gerda Qvist: Jean Sibelius,

työhuoneellaan Fredrikinkadulla (Fredrikinkatu 26). Työpöytä ja
osa työkaluista ovat peräisin 1800-luvulta ja alun pitäen Lindroosin
kultasepänvertaalta. (Oy Osk. Lindroos). Eeva Rista SER, 1976.
Helsingin kaupunginmuseo

kipsinen mitaliluonnos (15 x 12.5 cm), 1955.
kuva: Turun museokeskus

IV Luonnos sotilasmitalista (ansiomitali/kunniamerkki). Gallen-

Kallela Akseli, 1918. Museovirasto
VII

VI Pankkiiri Emil Tollanderin (k. 1912) hautapatsas (alkuperäinen malli)

kuvanveistäjä Walter Runebergin ateljeessa. kuva: Signe Brander,
1912. Helsingin kaupunginmuseo

Helsingin Olympialaiset 1952, XV Olympia-taidenäyttely Helsingin
Taidehallissa. Kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen ja patsas Kun ystävyys
solmitaan (kipsiluonnos 1941). kuva: Volker von Bonin, 1952.
Helsingin kaupunginmuseo

V [kuva E.] Taideteollisen keskuskoulun kuvanveiston opettaja Johann

Friedl. kuva: Pietinen, 1930-1933. Museovirasto
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Sauli Niinistö –mitalin luovutus Tasavallan presidentille
Mäntyniemessä 19.12.2016. Kuvassa vasemmalta:
Presidentti Niinistö, Katariina Enäjärvi-Miinin, Tapio Kettunen,
Risto Pellinen, Mikko Timisjärvi, Martti Häikiö, Ilkka Voionmaa ja
Matti Vanhanen. (valok. Matti Porre, Tasavallan presidentin kanslia)

POIMINTOJA 2016
täjä Pekka Rytkönen ja kolmannen kuvanveistäjä Jarkko
Kilta järjesti vuosimitalikilpailun 51. kerran. Kilpailun
Roth. Lunastuksella palkittiin kuvanveistäjä Pertti Mävoitti kuvanveistäjä Juha Welling ehdotuksellaan Rikki,
kinen. Veijalaisen voittajaehdotus toteutetaan vuoden
jonka kuvanveistäjä Raimo Jaatinen valoi vuoden 2016
2017 lyötynä vuosimitalina,
vuosimitaliksi. Toisen palkinSUOMEN MITALITAITEEN KILLAN (KILTA) SUOJELIJA
jonka myös suuri yleisö voi
non sai kuvanveistäjä Erkki
ON TASAVALLAN PRESIDENTTI SAULI NIINISTÖ.
lunastaa. Kilpailusta kerroSalmela ja kolmannen kuvantaan tarkemmin myös kotisivuillamme.
veistäjä Ilmari Gryta. Kilpailusta kerrotaan tarkemmin
myös Killan kotisivuilla www.mitalitaide.fi
Vuoden 2015 vuosikirja ilmestyi huhtikuun lopulla. Vuosikirjan aiheita olivat mm. Killan 50. juhlavuosi: Killan
100-vuotisen Suomen juhlavuoden kunniaksi Kilta järjuhlanäyttely ja juhlakokouksemme Tampereella, vuosijesti myös vuoden 2017 vuosimitalikilpailun vuonna
mitalikilpailu ja Killan toiminta viime vuosikymmeninä.
2016. Kilpailun voitti kuvanveistäjä Hannu Veijalainen
Vuosikirjassa on myös sekä ruotsin- että, englanninkieehdotuksellaan Yhdessä, toisen palkinnon sai kuvanveis48

liset tiivistelmät. Vuosikirjan toimittavat yleissihteerimme FM Hanna Talasmäki, FM Outi Järvinen ja kokoelmapäällikkö Tapio Suominen.
Kilta tuotti yhdessä Paasikivi-Seuran kanssa taidemitalin Tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä. Mitalin on
muotoillut kuvanveistäjä Tapio Kettunen. Mitalin nimi on Kohtaaminen ja se on halkaisijaltaan 72 mm, sitä
on lyöty 300 kpl. Mitali numero 1/ 50 luovutettiin presidentti Niinistölle Mäntyniemessä 19.12. Mitalia voi
tilata verkosta osoitteesta www.presidenttimitali.fi tai
suoraan Killasta.
Killan järjestämän FINLANDIA 2017 – mitalikilpailun
voitti kuvanveistäjä Pekka Rytkönen ehdotuksellaan
Suomi-kortti. Ehdotus toteutetaan kevään 2017 kansainvälisen postimerkkinäyttelyn lyötynä palkinto- ja muistomitalina.
Killan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.4. Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseossa Katajanokalla
Helsingissä. Ennen kokousta tutustuimme museon näyttelyyn ja mitalikokoelmaan oppaan johdolla. Kokouksessa hyväksyttiin Killan vuoden 2015 toimintakertomus ja
vahvistettiin vuoden 2015 tilinpäätös.

FIDEM XXXIV kongressi ja näyttely järjestettiin Belgian
Gentissä 6.-11.9. Kongressimitalin oli suunnitellut kuvanveistäjä Paul Huybrechts. Killan edustajana kongressiin osallistui Ilkka Voionmaa, Suomen FIDEM delegaattina ja Tampereen taidemuseon edustajana toimi Tapio
Suominen. Raimo Jaatisen pitämä esitelmä on julkaistu
tässä vuosikirjassa.
Killan kotisivua www.mitalitaide.fi hoitaa Hanna Talasmäki. Sivut tarjoavat runsaasti tietoa Killan toiminnasta, mitalitaiteesta, kilpailuohjelmista, Tampereen taidemuseosta ja maamme kuvataidejärjestöistä, muiden
maiden mitalijärjestöistä ja FIDEMistä. Sivujen verkkogalleriassa voi tutustua Killan vuosimitaleihin ja viimeisimmän kilpailun A- ja B- luokan kilpailuehdotuksiin.
Myös jäsenhakemus-lomakkeemme voi täyttää sivuilla.
Vuoden aikana OTK Aimo Linkosalmi järjesti Killan puolesta viisi kirjallista mitalihuutokauppaa. Huutokauppojen luettelot olivat hyvissä ajoin esillä Killan kotisivuilla
www.mitalitaide.fi. Myytävät kohteet tulivat niin Killan
jäseniltä kuin kuolinpesiltä.

Killan sääntömääräinen syyskokous pidettiin 15.11.
Töölön kirjaston Mika Waltari-salissa Helsingissä. Ennen kokousta tutustuimme oppaan johdolla vastauusittuun Töölön kirjastoon. Kokouksessa vahvistettiin
vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Ilkka
Voionmaan luovuttua Killan puheenjohtajuudesta uudeksi puheenjohtajaksi valittiin FM Outi Järvinen. OTK
Kari Vaalas valittiin jatkokaudelle ja uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin sosiaalineuvos Mauri Sompa Jyväskylästä.
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SVENSKT SAMMANDRAG
GU NNEL SIEV ER S

TILL L ÄSAREN

FIDEM X X XIV I GENT I BELGIEN

ILKKA VOIONMAA

GUNNEL SIEVERS

År 2016 hade Gillet många projekt ensamt och
tillsammans med andra samfund. Tillsammans med
Paasikivi-Samfundet gjordes en präglad medalj av
Republikens president Sauli Niinistö, modellerad av
Tapio Kettunen. För prismedaljen för den europeiska
frimärksutställningen Finlandia 2017 ordnades en
tävling. Pekka Rytkönen vann med förslaget Finlandkortet, som realiseras präglad. Tävlingen för en
gjuten årsmedalj 2016 vanns av Juha Welling med
Sönder. Det fjärde medaljprojektet under året var
tävlingen för årsmedaljen 2017, samtidigt Finland 100
år - jubileumsmedaljen. Tävlingen vanns av Hannu
Veijalainen för förslaget Tillsammans är vår framtid.
Medaljen kommer att präglas.

FIDEMs 34:e internationella kongress och utställning
ordnades i Gent den 6-11 september 2016. Gent visade
sig vara en vacker medeltida stad och mycket lämplig
för kongressen. I staden värnar man om kulturen. Ett
gott exempel är hundratals medaljer infattade bland
gatstenarna. Alla kongress- och utställningslokaler var
på gångavstånd. Kongressmedaljen hade modellerats av
huvudorganisatören, kongressens allt-i-allo, skulptören
Paul Huybrechts.

En mycket glädjande nyhet under året var, att
Tammerfors konstmuseum kommer att ha en permanent
medaljutställning inom några år.
Årets stora internationella händelse var FIDEM XXXIV
kongressen och utställningen i Gent i Belgien. Följande
kongress hålls 29.5-2.6.2018 i Ottawa i Kanada.
Teman för kongressen är Kvinnor och Kvinnor inom
naturvetenskaperna.
Till slut vill jag tacka alla som hjälpt mig under årens lopp
att befrämja medaljkonsten i Finland och internationellt.
Jag önskar den nya ordföranden Outi Järvinen all lycka i
hennes arbete för medaljkonsten.
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Före kongressen på tisdagen hade FIDEMs styrelse,
nationella delegater och den rådgivande kommitteen
sina möten. På onsdagen var den officiella öppningen
av kongressen och senare på kvällen av utställningen.
Samma dag var också ett antal föreläsningar. Temat för
kongressen var framställningen av medaljer och vi kunde
höra utmärkta föreläsningar av bl.a. Raimo Jaatinen från
Finland och James MaloneBeach från USA.
Torsdagen ägnades åt exkursioner, en del for till Namur,
dit utställningen flyttades senare i september, en annan
tur gick till Antverpen via Mauquoys präglarfirma.
På fredagen var det föreläsningar i två parallella
sessioner med teman ss. Medaljgjutning: konstnärer och
gjuterier samt Tolkning av medaljer: budskap och innehåll,
Prägling av medaljer: konstnärer och myntverk samt Att
göra medaljer: tekniker och material. På lördagen ordnades
den traditionella medaljmarknaden, där konstnärer
kunde sälja och förevisa sina verk. På eftermiddagen var
FIDEMs allmänna möte och på kvällen den traditionella
avslutningsmiddagen. Under middagen delades ut pris,
det värdefullaste priset Grand Prix, fick den brittiske

skulptören Ron Dutton. På söndagen gjordes sedan två
endagars exkursioner, s.k. post-congress tours, den ena
till Damme med en båttur till Brugge, den andra till
Flanderns slagfält.

VIMMELK ANTIG AV
MEDALJER – OM FIDEM X X XIV
MEDALJUTSTÄLLNINGEN
I BELGIEN 2016
RAIMO JAATINEN

Då jag bekantade mig med medaljutställningen under
FIDEM-kongressen i Gent fick jag en viss känsla av déjàvu. Före denna kongress har jag redan deltagit i sex
kongresser och bekantat mig med den överdådigt stora
medaljskörden under dessa kongresser. Naturligtvis
skiljer sig åskådarens upplevelser varje gång från
varandra, då omgivningen, hur utställningen är
uppbyggd, atmosfären och delvis deltagarna är alltid
olika.
Problemet i Gent var detsamma som under tidigare
kongresser: det stora antalet medaljer, en ofantlig mängd.
Varje medalj är ett unikt konstverk och innehåller stora
mängder av information i bilder. När man har sett alla
verk på en stor utställning med över tusen medaljer
överraskas man av en visuell övermättnad och i minnets
skrymslen stannar bara några få medaljer. När man
efteråt tänker på utställningens giv kan man stödja
sig på utställningskatalogerna, som i allmänhet är väl
editerade och har högklassiga bilder. Sålunda kan man
uppfriska sitt minne och göra helt nya fynd.
En vän av medaljer kan kanske reflektera över hur
Finland klarade sig? Riktigt bra om jag får säga, fastän
jag inte kan låtsas vara en allvetande kritiker. De bilder
som jag har valt ut berättar något om mina preferenser,
men dessa val är som att gilla à la Facebook. Vid några
medaljer kunde man ha satt ett leende ansikte, vid några
ett förvånad min - och några hade förtjänat ett litet
hjärta.

OM AT T GJUTA MEDALJER. EN
KONSTNÄRS ERFARENHETER AV AT T
GJUTA MEDALJER UNDER 45 ÅR
RAIMO JAATINEN

Då man producerar en högklassig gjuten medalj förenas
i arbetet konstnärens skapande insats och gjutarens
insiktsfulla kännedom av gjutningstekniken. När
samarbetet löper friktionsfritt kan slutprodukten vara
mycket njutbar medaljkonst. Vännerna av medaljkonst
kan lätt förstå betydelsen av den konstnärliga
inspirationen och det visuella tänkandet, då man skapar
en medalj. Men inte ens sakkunniga har alltid klart
för sig hur stor betydelse det tekniska utförandet har
som en väsentlig del av den konstnärliga helheten. En
grundförutsättning för medaljgjutningen är, att även
de allra minsta detaljerna i konstnärens handarbete
måste synas noggrant i metallen. För att nå detta fordras
dessutom en finslipning på rätt sätt och en patinering,
som passar medaljens själ. Gjutning av medaljer är
faktiskt en av de mest krävande sektorerna inom
konstgjutningen.
Medaljgjutningens historia i Finland är kort och starkt
bunden till att Gillet för Medaljkonst i Finland grundades
år 1965. Utvecklingen av medaljgjutning axlades länge
av konstnärerna. Min gjutarkarriär började också då i
samarbete med min far och den fortsätter ännu. Inom
medaljkonsten har jag en dubbel roll, då jag också
själv har formgivit ett stort antal medaljer. Under min
gjutarbana har jag säkert gjutit flera tusen medaljer, de
flesta för Gillet för Medaljkonst.
Nästan alla finska gjuterier och skulptörer har anammat
den traditionella gjutningen i vax. Under min karriär
har jag också själv utvecklat egna förbättringar och
modifikationer i gjutningsprocessen och har alltid
varit redo att dela med mig av mitt vetande i min roll
som lärare. Tack vare växelverkan är konsten att gjuta i
brons och gjutningen av medaljer i en ständig process av
förnyelse.
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ESSI RENVALLS MEDALJER
I TAMMERFORS

personikation av Finland, Finlands mö, på en medalj,
men då hade medaljen inte blivit präglad.

TAPIO SUOMINEN

Hösten 2016 visades i Tammerfors konstmuseum
bildhug garkonst av Essi Renvall (1911-1979).
Utställningen gjordes i samarbete med Uleåborgs
konstmuseum sålunda, att urvalet, som ställdes ut i
Uleåborg på sommaren, kompletterades i Tammerfors
med medaljer. Essi Renvall är känd för sina porträtt och
färgglada, dekorativa skulpturer, men medaljkonsten
var för henne inte enbart ett sidospår. Hennes
medaljproduktion är omfattande – totalt ca 50 stycken
– vilket vittnar om hennes djupa engagemang i genren.
Karaktäristiskt för Renvalls medaljkonst – både i litterär
och visuell bemärkelse – är att den är förfinat lyrisk.
Texten var viktig för henne och Renvall talar också om
medaljens revers som poesisidan. Man kan också jämföra
hennes medaljkonst med diktning för hennes arbeten
kristalliserar sitt budskap på ett lyriskt sätt.
Essi Renvall öppnade nya vyer till det som en medalj
överhuvudtaget kan vara. Inspirerade av hennes exempel
blev många skulptörer intresserade av medaljkonst och
speciellt kvinnliga medaljkonstnärernas antal började
öka på 1960-talet och framåt.
I samband med utställningen publicerade Finska
Litteratursällskapet en finsk - och engelskspråkig bok
Essi Renvall.

FINL AND ÅR 1817
TUUKKA TALVIO

Artikeln behandlar en medalj, som präglades till
300-årsminnet av reformationen. Kejsar Alexander
I, som överhuvud av den ortodoxa kyrkan, ville inte
bli avbildad på en lutheransk medalj, och man valde
därför ett allegoriskt motiv. Medaljens åtsida visar en
personifikation av Finland, med den antika gudinnan
Kybele som förebild. Redan under den svenska tiden hade
man på 1770-talet föreslagit, att man kunde använda en
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ÅRLIGA TÄVLINGEN I
MEDALJKONST 2016
OUTI JÄRVINEN

Gillet ordnade år 2016 den årliga tävlingen i medaljkonst
för 51:a gången. Juha Welling, som också tidigare
framgångsrikt har deltagit i tävlingen, vann med
förslaget Sönder. De övriga som fick pris var Erkki
Salmela med förslaget På flykt och Ilmari Gryta med Vi for
hemifrån med endast stjärnorna som vägvisare. Temat för
tävlingen var fritt, men flyktingströmmen, som skakat
Europa samt de bakomliggande oroligheterna, hade i
märkbart hög grad influerat förslagen. Styrelsen för
Gillet beslöt att realisera Wellings förslag som årsmedalj.

INTERVJU MED SKULPTÖR
JUHA WELLING – SYNPUNK TER
PÅ MEDALJKONST
HANNA TALASMÄKI

Skulptör Juha Wellings arbetsrum finns i den gamla
repfabriken Manilla i Åbo. Redan Wellings arbetsrum
ger intrycket, att konstnären förutom på stor
bildhuggarkonst också koncentrerar sig på handstora
konstmedaljer. Många av medaljerna har deltagit i Gillets
tävlingar för årsmedalj och klarat sig ypperligt. Wellings
medaljer är stilrena och skickligt modellerade och de är
känslofulla men med en ställningstagande stämning.
Medaljkonstnären Welling har begrundat över hur man
tänker sig en medalj och hur man upplever den i olika
sammanhang – tidigare och nu. Men hur lätt är det att
närma sig medaljkonst? – brons som material är kanske
okänd för speciellt yngre konstnärer och det är svårt att
föreställa sig slutresultatet. Men medaljkonsten behöver
ändå mera unga, nya skapare. Konstnären har fått erfara
hur svårt det är att göra medaljer: det är utmanande att
modellera fortsättningen av berättelsen (dubbelsidighet),
att förena innehåll och visuell framtoning till en enhet
samt att arbeta långsamt – en medalj fordrar tid.

Medaljen är ett konstverk i litet format, tyst konst,
vid vilken man måste ha tid att stanna. Vilken är
konstmedaljens framtid och var är dess gränser – finns
det konstnärer som gör medaljer och finns det en publik
för dem?

NY MEDALJKONST I FINL AND
OUTI JÄRVINEN

I artikels berättas om tre nya medaljer och för att
åstadkomma dem har Gillet spelat en betydande roll.
På slutet av år 2016 realiserades en medalj, vars tema
var Republikens president Sauli Niinistö. Skulptör
Tapio Kettunen har modellerat medaljen. Medaljen
producerades i samarbete med Paasikivi-Samfundet, som
främjar diskussioner om utrikespolitiken i Finland. Båda
har haft sin egen serie av präglade presidentmedaljer. Nu
förenas dessa serier i den nya medaljen.
För att hedra självständiga Finlands hundraårsjubileum
präglas en medalj. Hannu Veijalainen har formgivit den.
Medaljen är Gillets årsmedalj men samtidigt en del av
jubileumsårets Finland 100 – projektet.
Den europeiska frimärksutställningen FINLANDIA 2017
har satsat på jubileumsåret genom att låta prägla en prisoch minnesmedalj. Gillet hade ansvar för planeringen
av tävlingen samt präglingen av medaljen. Medaljen har
modellerats av Pekka Rytkönen.

KULTURARV I BILDER PÅ NÄTET
HANNA TALASMÄKI

På internet finns nu ett fint bildmaterial av finskt
kulturarv. Många museer och kulturinstitutioner
har publicerat sina digitaliserade bildsamlingar i
Finna (Finna.fi) samt i egna nättjänster. I Finna och
Kuvakokoelmat.fi - tjänsten (enbart på finska) samt
i andra nättjänster för kulturmaterial i bild är det
möjligt att bläddra i bilder av det nationella kulturarvet,
konsten eller kulturella omgivningar. Man hittar

där också intressanta helheter av medaljkonst och
bildhuggarkonst. Man kan också fritt använda sig av
en del bilder. Bilder licensierade för fritt bruk kan man
använda gratis t.ex. i publikationer eller i undervisningen
bara man kommer ihåg att nämna fotografens namn och
bildens ursprung. Finna är en del av Undervisningsoch kulturministeriets projekt Det nationella digitala
biblioteket och ett resultat av samarbetet mellan arkiv,
bibliotek och museer: den samlar i hop material från
olika organisationer. Museiverkets Bildsamlingar
(Museoviraston Kuvakokoelmat) är ett nationellt
kulturhistoriskt bildarkiv, som publicerar i sin nättjänst
bildmaterial för oss att bläddra i eller att köpa.

PLOCK UR GILLETS
VERKSAMHET ÅR 2016
ILKKA VOIONMAA

Det första priset i Gillets 51:a årsmedaljtävling gick till
skulptören Juha Welling för förslaget Sönder. Medaljen
göts som årsmedalj för 2016.
För att fira republiken Finlands 100-åriga självständighet
(2017) arrangerade Gillet årsmedaljtävlingen för 2017
redan år 2016. Första priset gick till Hannu Veijalainen
för Tillsammans. Medaljen kommer att präglas och
är samtidigt jubileumsmedaljen för Finland 100 –
jubileumsåret. Alla förslag i kategorierna A och B finns på
vår hemsida www.mitalitaide.fi under Galleria.
Årsboken för Medaljkonst 2015 utkom i april.
Huv udteman var Gi l lets 50 -årsjubi leum, en
sammanfattning av de senaste decennierna och
årsmedaljtävlingen.
Gillet tillsammans med Paasikivi-Samfundet lät prägla
en medalj av Republikens president Sauli Niinistö.
Skulptör Tapio Kettunen har formgivit den. Medaljen
nr 1 överräcktes till president Niinistö i december. 300
medaljer har präglats, av vilka de 50 första är numrerade.
Medaljen kan beställas av utomstående på nätsidan
www.presidenttimitali.fi.
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konstmedaljtävlingen gick till skulptör Pekka Rytkönen
för förslaget Finland-kortet. Medaljen präglas och
används som pris- och minnesmedalj i den europeiska
frimärksutställningen i Tammerfors i maj 2017.
Gillets vårmöte hölls i Päivikki och Sakari Sohlbergs
hemmuseum i Helsingfors i den 27 april. På mötet
godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för år
2015. Efter mötet fick vi en guidad tur i museet.
Höstmötet hölls i Tölö bibliotek i Helsingfors den 15
november. Efter att ha visats runt i det nyrenoverade
huset godkände mötet verksamhetsplanen och budgeten

för år 2017. Till ny ordförande valdes Outi Järvinen och
som ny medlem Mauri Sompa. Kari Vaalas omvaldes.
Hanna Talasmäki ansvarar för Gillets hemsida,
www.mitalitaide.fi. På dess sidor finner man information
om bl.a. Gillets verksamhet, medaljkonst, tävlingar,
medaljauktioner, Tammerfors konstmuseum och FIDEM.
I nätgalleriet visas bilder av tävlingsbidragen från den
senaste årsmedaljtävlingen.
År 2016 ordnade Aimo Linkosalmi fem skriftliga
medaljauktioner för Gillet. Auktionslistorna och slutliga
prisen fanns att se på hemsidan.

ENGLISH
SUMMARIES
ILK K A VOIONM A A

THE EDITORIAL
ILKKA VOIONMAA

In 2016, the Guild had quite a few medal projects also
together with our partners. The medal on Mr Sauli
Niinistö, President of the Republic of Finland, was
realized together with Paasikivi Society. The medal has
been designed by Mr Tapio Kettunen. The medal of the
European stamp exhibition to be held in Tampere in
May 2017 also had a competition. The first prize of the
competition was awarded sculptor Pekka Rytkönen for
his Finland Card, which will be realized as the exhibition
medal. The first prize of the cast year medal competition
2016 was awarded Mr Juha Welling for his Broken. The
year medal competition of 2017, the 100th anniversary
year of independent Finland, was also arranged in 2016.
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The first prize winner was Mr Hannu Veijalainen whose
submission Together We’ll Have the Future will be realised
as the struck medal of 2017.
A most interesting piece of medallic news came from
Tampere Art Museum: the medal collection will have a
permanent medallic gallery of its own in the near future.
The FIDEM XXXIV congress in Gent, Belgium, was the
big event of the year with the exhibition of more than
900 medals, and a many-sided programme with lectures
and lots of events. The next FIDEM congress with the
theme Women and Women in Natural Sciences will be held
in Ottawa, Canada in May/ June 2018.

Last but not least! It has been my pleasure to promote
medallic art in Finland as well as internationally. I want
to thank the board, all the members of the Guild, our
supporters and co-partners for the fantastic co-operation
and support throughout the past years! And my very best
wishes to Ms Outi Järvinen whom the Guild elected to be
the new president of the Guild!

FIDEM X X XIV IN GENT, BELGIUM

General Meeting of FIDEM took place in the afternoon
and in the evening, we had the congress dinner, during
which many prizes were given. The FIDEM Grand Prix,
the most precious prize was awarded Mr Ron Dutton, the
British sculptor. Two one-day post-congress tours took
place on Sunday, one of them to Damme, including the
boat trip to Brugge and the other to the battlefields of
Flanders.

GUNNEL SIEVERS

MAD ABOUT MEDALS – FIDEM X X XIV
MEDAL EXHIBITION IN BELGIUM

The XXXIV international congress and exhibition was
organized in Gent, Belgium, 6th - 11th September. Gent
proved to be a beautiful medieval city most suitable for
the congress. In Gent taking care of cultural matters is
most important, which was shown by all the hundreds
of medals that were set among the paving stones. All
the congress and exhibition localities were within an
easy reach. The congress medal had been designed by Mr
Paul Huybrechts, the sculptor and chief organiser of the
congress.

RAIMO JAATINEN

Getting acquainted with the art medal exhibition at
FIDEM XXXIV Gent gave one feeling of déjà-vu. Before
Gent I had participated in six congresses and become
familiar with the exhibitions with a great abundance
of art medals. Naturally, the viewer’s experiences differ
every time, because the surroundings, way of exhibiting,
the atmosphere of the congress and, to some extent, even
the participants are always different.

On Tuesday before the congress FIDEM’s executive
committee, national delegates and consultative
committee had their meetings. The congress and
exhibition opening ceremonies took place on Wednesday.
The lectures started on that day, too. The theme of
the congress was production of medals and we could
hear excellent lectures by e.g. Mr Raimo Jaatinen from
Finland and Mr James MaloneBeach from the US.
Thursday was reserved for two excursions, one of them
to Namur, where the congress exhibition was moved later
in September. The other to Antwerp via the Mauquoy’s
Mint.

Gent faced a similar problem as the earlier congresses: the
great number of medals. Every medal is a work of art of
its own kind and contains a lot of pictorial information.
When you have seen all the works of a big exhibition of
more than a thousand medals, a kind of visual groan
may surprise you and, finally, the memory cells may be
left with just an image of a few medals. Considering the
contribution of the exhibition afterwards you can rely
on the exhibition catalogues, which have usually been
edited well and have good photos. That is the way one
can refresh one’s memory and make new and unexpected
recoveries.

On Friday, there were parallel lectures with different
themes, such as Casting Medals: Artists and Foundries and
Interpreting medals: Message and Contents, Striking Medals:
Artists and Mints. And Making Medals: techniques and
material.

A friend of medals may ask: how did Finland succeed?
Very well, I could say, without being an omniscient critic.
The pictures of medals I have chosen, tell us something of
my likings, but these choices are likings of the Facebook
kind. One could have put a smiling face close to a few
medals, a surprised expression close to some – and a few
would have deserved a small heart.

On Saturday, there was the traditional Medal Fair where
the artists could sell and present their works of art. The
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ABOUT CASTING MEDALS.
AN ARTIST’S EXPERIENCES
ABOUT CASTING MEDALS
DURING THE PAST 45 YEARS
RAIMO JAATINEN

Realizing a cast medal of a high standard combines the
creative role of the artist and the perceptive knowledge
the caster has on the casting technique. With smooth
co-operation, the result may be most enjoyable medallic
art. The friends of medallic art may easily understand
the importance of artistic inspiration and figurative
thinking when creating a medal. The importance of the
technical realization as part of artistic wholeness is not
always clear even to the experts. The basic demand of
casting a medal is the fact that the smallest details of the
artist’s handprint must be repeated on the medal exactly,
which requires the right kind of finishing and a patina
matching the spirit of the medal. It is true that casting
a medal is one of the most demanding sectors of casting
art.
The history of casting medals in Finland is short and
strongly connected with the founding of the Guild in
1965. Developing casting was for a long time taken
care of by the artists. It was then that I started my stillcontinuing career as a caster, in co-operation with my
father. In medallic art, I have a double role, because I
have also designed lots of art medals. During my career
as a caster I must have cast thousands of medals, most of
which to the Guild.
Almost all the Finnish foundries and sculptors have
adopted the traditional wax casting method. During
my career, I have also developed my own improvements
and applications of the casting process and in my role as
a teacher I have been ready to give information. Thanks
to interaction the skills of bronze casting and casting
medals have a continuing process of transformation
going on.
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ESSI RENVALL’S MEDALLIC
ART IN TAMPERE
TAPIO SUOMINEN

Autumn 2016 Tampere Art Museum presented Essi
Renvall’s (1911-1979) pictorial art. The exhibition was
realized together with Oulu Art Museum, so that the
collection seen in Oulu in the summer was supplemented
with her art medals in Tampere. Essi Renvall is known for
her portraits and colourful decorative works of sculpture,
but medallic art was, by no means, just a footnote to her.
She made a big collection of medals – the total is fifty
works, which tells us of her profound way of going into
the field.
Subtle poetry was typical of Renvall’s medallic art
both literarily and visually. Text is important to her,
and Renvall talked about the reverse of the medal as
the poetic side. One can compare her medallic art with
poetry otherwise, too, because her works crystallize the
message in a most lyric way.
Essi Renvall opened new views into what the medal can
be. Many sculptors, inspired by her example, became
interested in medallic art, and the number of female
medallists began to grow since the early 1960’s.
The exhibition has also a publication Essi Renvall, both
in Finnish and in English, which was published by The
Finnish Literature Society.

FINL AND IN 1817
TUUKKA TALVIO

The article deals with the medal issued in 1817 to honour
the 300th anniversary of the Reformation in Finland.
Emperor Alexander I, the head of the Orthodox Church
of Russia, did not want to have his portrait on a Lutheran
medal, and it was replaced with an allegorical motif. So,
the obverse shows a personification of Finland, based
on Goddess Kybele of the antique world. In the 1770s,
when Finland was under Swedish rule, The Maiden of
Finland had already been planned as the obverse motif

of a commemorative medal, but it was not realized, and
the medal of 1817 became the first official appearance of
a pictorial personification of Finland.

THE GUILD’S ANNUAL ART
MEDAL COMPETITION 2016
OUTI JÄRVINEN

The Guild organized its 51st annual art medal
competition in 2016. The first prize was awarded Mr
Juha Welling for his submission Broken. Mr Welling has
won the competition also before. The second prize was
awarded Mr Erkki Salmela for his Escape and the third
prize was received by Mr Ilmari Gryta for his We left home
and had the stars as our guides. The competition did not
have a theme, and yet a great number of the submissions
dealt with the wave of refugees that had shaken Europe,
and the disquiet behind it. The board of the Guild decided
to realize Mr Welling’s submission as the year medal of
2016.
The Guild’s Annual Art Medal Competition 2016 –
Submissions, Classes A and B

THE INTERVIEW OF MR JUHA
WELLING, THE SCULPTOR –
VIEWS ON MEDALLIC ART
HANNA TALASMÄKI

The workroom of Juha Welling is situated at the old
rope factory Manilla in Turku. The room also tells us
that in addition to bigger works of sculpture the artist is
concentrated on art medals of the size of one’s palm. He
has participated with many of these medals also in the
year medal competitions of the Guild and done very well.
Mr Welling’s medals are pure in style and skilfully made
and sensitive and yet with a message. As a medal-maker
Mr Welling has considered how the medal is thought of
and experienced in different contexts –past and present.
And how approachable is medallic art: bronze as material
may be unknown to young makers and it is difficult to
perceive the final result. And yet, medallic art needs more

young and new artists. The difficulty of making medals
has become familiar to the artist. The challenges cover
making the story continue (two-sidedness), combining
the contents and the visual expression and making it a
working wholeness, and the slowness of making medals
– making a good medal requires time. A medal is small
work of art, silent art, at which the viewer must find time
to stop. What is the future of the art medal and where
can we find its borderlines – and medallic artists and
people interested in art medals?

MODERN MEDALLIC ART IN FINL AND
OUTI JÄRVINEN

The article tells us about three new medals and the role of
the Guild to have them made.
At the end of 2016 The Guild realized the medal on Mr
Sauli Niinistö, the President of the Republic of Finland,
together with Paasikivi Society. The medal has been
designed by Mr Tapio Kettunen. Both the societies have
their own series of struck medals. Now the two series are
combined.
In order to honour the centenary of independent Finland,
there will be a struck medal designed by Mr Hannu
Veijalainen, the first prize winner of the competition
arranged by the Guild. The medal is the year medal
(2017) of the Guild and a part of the program of the
centenary year.
The European stamp exhibition FINLANDIA 2017
is greatly interested in the jubilee year and had a
commemorative and prize medal struck. The Guild was
the organizer of the competition and the technical side.
The medal has been designed by Mr Pekka Rytkönen.
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PICTORIAL CULTURAL HERITAGE
ON THE INTERNET
HANNA TALASMÄKI

We can find excellent picture materials on the Finnish
cultural heritage on the internet. Many museums and
cultural institutions have published their digital picture
material on FINNA (Finna.fi) and on their own web
services. It is possible to scan pictures on the Finnish
cultural heritage, art and our cultural environment on
FINNA and Kuvakokoelmat.fi web services. There one
can also find interesting parts of a whole on medallic
art and sculpture. Several pictures can also be used
without charge. One can download and use openly
licensed pictures free of charge e.g. in publications and
as teaching material provided that one mentions the
photographer and the origin of the picture. FINNA is
a part of the National Digital Library project of the
Ministry of Education and Culture and has resulted from
the co-operation between the Finnish archives, libraries
and museums: it collects its materials from different
organizations. The Picture Collections of the National
Board of Antiquities (kuvakokoelmat.fi) is a national
archive concerning cultural and historical picture
material which it publishes on its web services for us to
scan and purchase.

HAPPENED IN THE GUILD IN 2016
ILKKA VOIONMAA

The first prize of the 51st year medal competition of the
Guild was awarded Mr Juha Welling for his submission
Broken. The medal was also cast to be the year medal of
2016. All the submissions of groups A and B can be found
on our homepage www.mitalitaide.fi.
To celebrate the 100th year of Finland as an independent
republic, the Guild arranged also the year medal
competition of 2017 in 2016. The first prize was awarded
Mr Hannu Veijalainen for his submission Together, which
will be realized as the struck year medal of the jubilee
year of Finland.
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The yearbook of 2016 came out in April. The main themes
were the 50th jubilee year of the Guild, the history on the
past decades, and the year medal competition.
The Guild together with Paasikivi Society had an art
medal struck on Mr Sauli Niinistö, the president of the
Republic of Finland. The medal was designed by Mr
Tapio Kettunen. Medal number one was presented to
Mr Sauli Niinistö in December. All in all 300 medals
have been struck, of which 50 have been numbered.
The medal can also be ordered by non-members at
www.presidenttimitali.fi .
The first prize of the FINLANDIA 2017 art medal
competition was awarded Mr Pekka Rytkönen for his
submission Finland Card. The medal will be realized as the
medal of the European stamp exhibition which will take
place in Tampere in May 2017.
The annual spring meeting of the Guild took place at the
Home Museum of Päivikki and Sakari Sohlberg in Helsinki
on April 27th. The Guild’s annual reports were confirmed,
in addition to which we had a guided tour of the Museum.
The autumn meeting took place at Töölö library in Helsinki
on November 15th. After the guided tour the meeting
dealt with and confirmed the Guild’s budget and plan of
action of 2017. Ms Outi Järvinen was elected unanimously
to be the new president of the Guild. Mr Mauri Sompa was
elected to be the new member of the board, and Mr Kari
Vaalas will continue as a member of the board.
The homepage of the Guild www.mitalitaide.fi is taken
care of by Ms Hanna Talasmäki. The pages have lots
of information on the Guild’s activities, medallic art,
Tampere Art Museum, the medallic auctions, competition
programmes and FIDEM among other things. In the net
gallery one can find the submissions of the latest year
medal competitions. Also the membership application can
be found on the page.
In 2016 Mr Aimo Linkosalmi arranged five auctions of
the Guild. The catalogues and final prices can be found the
Guild’s homepage.

Suomen Mitalitaiteen Kilta – Gillet för Medaljkonst i Finland ry
perustettu 1965
Mitalitaiteen Kilta on mitalitaiteilijoiden, keräilijöiden, mitalinvalmistajien, taidegallerioiden ja museoiden yhdysside.
Kilta edistää Suomen mitalitaidetta, tukee mitalin tekijöitä sekä mitalitaiteen tutkimusta ja julkaisutoimintaa.
Mitalitaiteen Kilta järjestää mitalinäyttelyitä museoissa, gallerioissa, kirjastoissa, virastoissa ja yrityksissä sekä
kotimaassa että ulkomailla. Killan yhteistyömuseo on Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseo
(www.tampere.fi/taidemuseo/), jonne Kilta on tallettanut oman mitalikokoelmansa. Kokoelmaa kartutetaan edelleen.
Jäsenmaksutulojen ja mitalien myynnistä saatavien välityspalkkioiden lisäksi Kilta saa tukea toimintaansa
Opetusministeriöltä sekä Mitalitaiteen edistämissäätiöltä. Killan suojelija on Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö.
Mitalitaiteen edistämissäätiö
Suomen Mitalitaiteen Kilta perusti Mitalitaiteen edistämissäätiön vuonna 2004. Säätiön tarkoituksena on
edistää mitalitaiteen harrastusta ja kehitystä tukemalla alan aatteellista ja ammattitaidollista koulutusta,
tiedonvälitystä, tutkimusta ja alan perinteiden sekä yhteiskuntasuhteiden vaalimista. Säätiöllä on oikeus
vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia, tarkoitemääräyksiä sekä testamentteja. Liiketoimintaa se ei voi
harjoittaa. Säätiöllä voi olla myös erityisrahastoja, joista myönnetään hallituksen päätöksellä apurahoja
esimerkiksi lahjoittajien toivomiin kohteisiin. Säätiön tilinumero on FI7510233000227889.
Killan hallitus 2017
Puheenjohtaja Outi Järvinen
Jäsenet: Raimo Jaatinen, Sakari Kannosto (varapuheenjohtaja), Mauri Sompa,
Tapio Suominen, Hanna Talasmäki, Kari Vaalas (varainhoitaja)
Suomen Mitalitaiteen Kilta ry. verkossa
www.mitalitaide.fi.
Suomen Mitalitaiteen Killan jäsenyys
Killan jäseniksi voivat liittyä kaikki mitalitaiteesta kiinnostuneet. Killan jäsenmaksu on 75 euroa. Taiteilijajäseniltä maksu
on 25 euroa ja kannattajajäseniltä 500 euroa. Jäsenmaksulla jäsenet tukevat Killan toimintaa mitalitaiteen edistämiseksi
ja saavat vuosikirjan sekä voivat osallistua Killan sääntömääräisten kokousten lisäksi Killan mahdollisuuksien mukaan
järjestämille retkille, näyttely- ja ateljeekäynneille, kongressimatkoille ja esitelmätilaisuuksiin. Killan jäsenmäärä on yli 200.
Jäseneksi voi hakeutua vapaamuotoisella jäsenhakemuksella tai täyttämällä
verkkosivuilla (www.mitalitaide.fi) sähköisen jäsenhakemuslomakkeen.
Sääntöjen mukaan Killan hallitus voi hyväksyä
• jäseneksi tai ainaisjäseneksi luonnollisen henkilön sekä taidemuseota tai
sitä vastaavaa laitosta ylläpitävän oikeuskelpoisen yhteisön
• taiteilijajäseneksi Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:n jäsenen, Killan kilpailuissa menestyneen
mitalin tekijän sekä vähintään yhden julkistetun taidemitalin muovailleen henkilön
• kannattajajäseneksi tai ainaiskannattajajäseneksi luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
Yhteystiedot
Suomen Mitalitaiteen Kilta ry
PL 311
00101 HELSINKI
mitalikilta@gmail.com
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