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LUKIJALLE

Nyt käsillä oleva Mitalitaiteen vuosikirja päätettiin aika-
taulullisista syistä julkaista kaksoisniteenä. Killan hal-
litus ja vuosikirjan toimituskunta esittävät nöyrimmät 
anteeksipyyntönsä vuoden 2016 niteen pahasta myöhäs-
tymisestä. Uusi puheenjohtaja sai toisaalta samalla mah-
dollisuuden saman tien kiittää edeltäjäänsä mitalitaiteen 
eteen tehdystä työstä: KIITOS Ilkka!

Killan 53. toimintavuosi alkoi hyvissä merkeissä: edel-
lisvuonna käynnistetyt mitalihankkeet kantoivat vuo-
den alussa hedelmää. Tuorein presidenttimitali oli tullut 
myyntiin loppuvuodesta, Finlandia 2017 lähti tuotan-
toon, ja Suomen satavuotista itsenäisyyttä juhlistava 
vuoden 2017 vuosimitali oli sekin tarjouspyyntöjä vaille 
valmis lyötäväksi. Presidenttimitaleiden sarjan uusin-
talyönneistä oli solmittu sopimus Suomen Moneta Oy:n 
kanssa. Killan talouskin näytti pitkästä aikaa vähemmän 
murheelliselta.

Tyrmäysiskun tarjosi maaliskuun alussa opetus- ja kult-
tuuriministeriö, joka ”ottaen huomioon määrärahan käyt-
tötarkoituksen, hakuohjeissa esitetyt myöntökriteerit sekä 

riittämättömät määrärahat” ei myöntänyt Killalle sen ha-
kemaa vuosittaista, varsin vaatimatonta toiminta-avus-
tusta. Ministeriön verkkosivujen mukaan ”avustuksella 
vahvistetaan taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhtei-
söjen kulttuuripoliittisesti merkittävän toiminnan edellytyk-
siä”. Kulttuuripoliittinen merkittävyys voi ehkä näyttää 
vähäiseltä, jos tarkastellaan Killan jäsenmäärää. Killan 
ainutlaatuinen asema alan ainoana toimijana sen sijaan 
tekee ministeriön päätöksen täysin käsittämättömäksi. 
Päätökseen on haettu oikaisua, mutta tätä kirjoitettaes-
sa ei minkäänlaista vastausta ole saatu. Aikaa on kulu-
nut melko tasan puoli vuotta.

Vastatuuleen joutui myös verkkonäyttely, johon haet-
tiin projektirahoitusta Taiteen keskustoimikunnalta. 
Suomen mitalitaiteen vaiheita esittelevällä näyttelyllä 
oli tarkoitus juhlistaa satavuotiasta Suomea. Kielteinen 
päätös noudatti samaa kaavaa edellä mainitun kanssa. 
Myöskään uusi presidenttimitali ei saavuttanut odotet-
tua suosiota. Hanke päättyi vähäisen menekin takia tap-
piollisesti. Toivon, että toinen ponnistus, itsenäisyyden 
juhlavuoden mitali kantaisi pidemmälle.
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Vielä ei ole tietoa siitä, minkälaisen vastaanoton presi-
denttisarjan uusintalyönnit saavat. Kilta pyrkii mahdol-
lisuuksien mukaan valvomaan markkinointia niin, ettei 
mielikuva mitaleista muutu mainosmiesten käsissä meil-
le tunnistamattomaksi. Toivoa sen sijaan sopii, että mi-
talitaide ja taidemitali avautuisivat käsitteinä nykyistä 
laajemmalle yleisölle.

Valopilkkuna loistaa Tampereen taidemuseo, jonka toi-
mitilojen laajennuksen yhteydessä mitalitaide saanee 
pysyvämmän aseman näyttelytoiminnassa. Tämä toi-
vottavasti tasapainottaa merkittävää menetystä mu-
seoalalla: Suomen kansallismuseon johto päätti vuonna 
2015 lopettaa rahojen ja mitaleiden esittämisen omana 
kokonaisuutenaan museon perusnäyttelyssä. Samoihin 
aikoihin käytyjen YT-neuvottelujen jälkeen mm. maam-
me vanhimman ja laajimman (ja ainoan valtiollisen) mi-
talikokoelman hoidosta vastanneessa rahakammiossa 
on vuoden 2017 alusta yksi työntekijä, vastuualueenaan 
lähinnä rahalöydöt. Mitalitaiteen asiantuntemus oli täs-
sä yhteydessä varsin kevyttä valuuttaa. Samalla katkesi 
neljännesvuosituhannen mittainen jatkumo, joka käyn-

nistyi 1700-luvun puolivälissä Turun akatemian piirissä 
mitalitaiteen edistämisenä ja tallentamisena.

Kokonaisuutena vaikuttaa siltä, että mitalitaiteen asema 
kulttuurissamme on uhattuna. Suomen Mitalitaiteen 
Kilta on tässä kenties historiansa suurimman dilemman 
äärellä. Kuinka avautua yhteiskuntaan ja turvata mitali-
taiteen tulevaisuus? Sinnikkäälle mitalitaiteen lobbaajal-
le olisi paikka vapaana.

Outi Järvinen 
puheenjohtaja 2017 
Suomen Mitalitaiteen Kilta
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FIDEM JA SUOMI 
POHJAKOSKETUKSISSA

TAPIO SUOMINEN

Tutkimusten mukaan myönteinen viesti sopii paremmin 
suostutteluun kuin kielteinen. Mieluummin puhutaan 
kilpailukyvystä kuin palkan alennuksesta, ja verosuun-
nittelu kuulostaa paremmalta kuin veronkierto. Ensi 
kesän FIDEM-kongressista ja näyttelystä Kanadan Ot-
tawassa olisi hyvää kerrottavaa sinänsä. Paikka on ko-
mea ja järjestelyt hyvässä vedossa. Suomalaisten ennä-
tyksellisen vähäinen osanotto näyttelyyn ei kuitenkaan 
ole suoranainen ilonaihe. Ehkä sitä voisi kutsua muodik-
kaasti haasteeksi. 

Suomesta Kanadan näyttelyssä on kuusi mitalia kolmel-
ta taiteilijalta: kiitokset Erja Tieliselle, Harri Kososelle ja 
Maija Hyvönen-Hossainille. Lukumääräisesti on siis tul-
tu rajusti alas huippuvuosista. Nyt Suomen jo valmiiksi 
alennettu kiintiö oli 37 mitalisivua, mitä lähellekään em-
me päässeet. 

Miten asiantilan voisi siis ilmaista myönteisesti: Suomi 
tekee Ottawassa tilaa muille maille? Suomella on kak-
sinkertainen mitalimäärä Serbiaan verrattuna? Onneksi 
kyseessä ei kuitenkaan ole kilpailu, vaan mitalitaidetta 
edistävä kansainvälinen tapahtuma. Mitalit ovat näyt-
teillä maittain, mutta yksilöinä, ei valtioiden edustajina. 
Taiteilijoilla ei ole kansallista tehtävää.

Tuleva kongressi ja näyttely järjestetään Kanadan luon-
nontieteellisessä museossa. Talo on viralliselta nimel-
tään Victoria Memorial Museum Building. Linnamaisen 
rakennuksen ytimessä on pyöreä sali, jonka lehtereille 
900 mitalin näyttely rakentuu. Kanadan parlamentti 
kokoontui parlamenttitalon tulipalon takia tilapäisesti 
tässä samaisessa salissa vuonna 1917, jolloin se myönsi 
naisille äänioikeuden. Tätä tärkeää tapahtumaa muistaa 
mitalinäyttelyn teema ”naiset”, mikä oli myös museon 

asettama ehto tilojen käytölle. Kongressin luento-ohjel-
ma on vapaampi, mutta siinäkin painotetaan naisteemaa

Annettu aihe on todennäköisesti karsinut suomalaisten 
mitalimäärää, mutta ei siinä mielessä, että se ei olisi ollut 
riittävän inspiroiva. En usko, että osallistumattomuus 
kertoo suoraan antipatioistakaan, pikemminkin kiinnos-
tuksen puutteesta – kumpi noista asenteista sitten mah-
taakaan olla myönteisempi. Suurin syy katoon lienee se, 
että mitalitaitelijoita on liian vähän, jolloin mikä tahan-
sa teema vähentää tarjontaa. Mitalit eivät ole taiteellisen 
tekemisen keskiössä, tuskin edes reunamilla. 

Olin aiemmin huolissani siitä, että FIDEM on päättä-
nyt asteittain muuttaa maiden näyttelykiintiöt jäsen-
määriin perustuviksi. Suomen käy siinä huonosti, kos-
ka FIDEMiin kuuluu vain muutama suomalainen. Ehkä 
niukka jäsenmäärä johtuu siitä, että mitali-ihmiset 
ajattelevat osallistuvansa kansainväliseen toimintaan 
ikään kuin Killan kautta. FIDEMissä on kuitenkin tehty 
selväksi, että tällainen edustuksellinen jäsenyys ei riitä. 
Järjestöön joko kuulutaan tai ei. Liittymisen porkkana-
na tai pikemminkin keppinä näyttelyiden osallistumis-
maksua tullaan todennäköisesti selvästi korottamaan 
lähivuosina, mistä voi muodostua taloutensa kanssa 
kipuilevalle Killalle visainen pulma. Taiteilijajäseniltä 
ei näyttelymaksua peritä lainkaan. FIDEMin vuotuinen 
jäsenmaksu on 50 euroa.

Mutta mikäli Suomen mitalituotanto pysyy näin alhai-
sella tasolla, jäsenkato ja kiintiöiden pienentäminen ei 
ole ongelma. Vaikeutena on pikemminkin saada ylipään-
sä mitaleita mukaan, minkä myönteisesti voi ilmaista 
niin, että järjestäjät vapautetaan jurytyksen ja karsimi-
sen vaivasta. 
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On hyväksyttävä, että Suomen asema vahvana mitali-
maana on ohi. Suomen aktiivisuus FIDEMin toiminnas-
sakin on takavuosina ollut suurempaa kuin maan koko 
muutoin edellyttäisi. Kongresseja on järjestetty Suomes-
sa kolmesti, vain Pariisissa on kokoonnuttu useammin. 
Järjestöaktiivisuus ei kuitenkaan ole se vipuvarsi, jolla 
mitalitaiteen harrastus käännetään nousuun, sillä siitä 
huolimatta taiteilijoiden, median ja yleisön kiinnostus 
on ollut hiipumaan päin. Kansainvälinenkään yhteistoi-
minta ei ole itseisarvo, ja se toimii vain, jos osallistujat 
kokevat saavansa siitä jotakin. Hyvää tilanteessa on se, 
että pohjakosketus on ehkä saatu ja olemme perusasioi-
den äärellä. Suunta voi oikeastaan olla vain ylöspäin. 

Ottawan hallituksen kokouksessa elokuussa vuoden 
2020 FIDEMin kongressipaikaksi Kanadan jälkeen valit-
tiin Tokio. Vaikuttaa siltä, että Aasiassa – lähinnä Japa-
nissa ja Kiinassa – ollaan kiinnostumassa mitalitaiteesta 
tai ainakin aktivoitumassa FIDEMin suuntaan. On kieh-
tovaa seurata, tuoko näiden maiden valtava väestöpohja 
alalle uutta nostetta.

FIDEM X X X V 2018  

kongressi 29.5. – 2.6.2018,  

näyttely 30.5. – 30.6.2018 

Kanadan luonnontieteellinen museo,  

Ottawa

Inuiitti Karoo Ashevak: Figure, 1974 

Victoria Memorial Museum Building
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ITSENÄINEN SUOMI MITALEISSA
OUTI JÄRVINEN

Itsenäisyyden juhlavuonna ja uuden juhlamitalin valmistut-
tua on syytä luoda katsaus myös aiempiin Suomen itsenäis-
tymiseen liittyviin mitaleihin. Suomen Mitalitaiteen Kilta on 
perustamisensa jälkeen ollut mukana lyöttämässä itsenäisyy-
den juhlavuosien kunniaksi mitaleita. Tuore, Hannu Veijalai-
sen muovailema itsenäisyyden 100-vuotismitali asettuu näin 
osaksi perinnettä, joka alkoi 50 vuotta sitten. Suomen itse-
näisyys on toki ollut mitalin aiheena aiemminkin. 

Ensimmäinen Suomen itsenäisyyteen liittyvä mitali ei 
ole minkään juhlavuoden mitali, vaan se lyötettiin itse-
näisyysjulistuksen muistoksi. Tapahtumasta oli kulunut 
muutama vuosi, kun Suomen Numismaattinen Yhdistys 
teki aloitteen muistomitalin lyöttämisestä vuonna 1921. 
Valtioneuvosto tarttui yhdistyksen ehdotukseen, ja tu-
loksena oli vuonna 1924 valmistunut kansallisen luot-
totaiteilijan Emil Wikströmin (1864–1942) muovailema 
mitali, jonka kahta eri versiota lyötiin yhteensä peräti  
1 000 kappaletta.1

Mitali on oman aikakautensa malliesimerkki symbolein 
ladatusta kuvamaailmasta. Etusivulle on kuvattu leijona, 
Suomen vaakunaeläin, joka on tunnettu kansalaishyvei-
den ja urhoollisuuden symbolina. Tammenlehvää käsis-
sään pitelevä naishahmo on Suomi-neito.2 Kahleissaan 

I
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rukoileva genius, suojelushenki viitannee tässä kansa-
kunnan henkisiin kärsimyksiin (käytännössä sortovuo-
siin) ja niihin liittyvään toiveeseen vapaudesta. Taustalla 
pilvet ovat väistymässä auringon tieltä, mikä vahvistaa 
lupausta vapaudesta. Mitalia reunustaa perinteinen voi-
ton symboli, laakeriseppele. Takasivulle kuvatun valta-
kunnanvaakunan tukena on jykevä tammi, mytologiassa 
voimallinen puu. Se tunnetaan myös käsitteestä ”itsenäi-
syyden tammi”.

Käytännössä on vaikea keksiä, mitä tähän mitaliin olisi 
vielä voinut lisätä. Se edustaa ”itsenäisyysmitaleiden” 
ketjussa aivan toisenlaista maailmaa kuin myöhemmät 
mitalit. Symbolit ovat vuosikymmenten saatossa karis-
seet, ja ilmaisu on aikaansa seuraten muuttunut pelkis-
tetymmäksi. 

Ennen 1960-lukua lyötiin kaksi itsenäisyyden juhlavuo-
den mitalia. Molemmat ovat Itsenäisyyden Liiton lyöt-
tämiä.3 Ensimmäinen on vuodelta 1937, kun itsenäis-
tymisestä tuli kuluneeksi 20 vuotta. Mitalin muovaili 
kuvanveistäjä Mauno Oittinen (1896–1970). Etusivun 
kuva-aihe, vaakunakilpeä käpälällään pystyssä pitelevä 
leijona edustaa perinteistä symboliikkaa, ja toteutus on 
pelkistetyn rauhallinen. Klassinen ilme jatkuu takasi-
vulla, jota hallitsee latinankielinen legenda. Sitä ympäröi 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristin ketju. 
Akseli Gallen-Kallelan (1865–1931) 1918 suunnittele-
man ketjun alkuperäisessä versiossa on käytetty hakaris-
tiaihetta.

1  Järvinen, Outi, Emil Wikströmin mitalituotanto. Mitalitaiteen vuosikirja 2013. Helsinki 2014, 37 (26–49). Suomen- ja 
ruotsinkielisin tekstein varustettu versio oli tarkoitettu kotimaassa, suomen- ja latinankielinen ulkomaille jaettavaksi.

2  Suomen kuvallisen henkilöitymän, Suomi-neidon ensimmäinen virallinen esiintyminen oli tapahtunut jo sata vuotta 
ennen maamme itsenäistymistä, kuten Tuukka Talvion artikkelissa toisaalla tässä vuosikirjassa todetaan.

3  Itsenäisyyden liitto oli 1930-luvulla aatteellisesti lähellä Isänmaallista kansanliikettä. Liitto lakkautettiin 1946 
välirauhansopimuksen nojalla fasistisena. https://fi.wikipedia.org/wiki/Itsen%C3%A4isyyden_Liitto 

II
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Viisi vuotta myöhemmin Suomalaisuuden Liitto valitsi 
taiteilijaksi Wäinö Aaltosen (1894–1966). Mitalin etusi-
vun teksti antaa vaikutelman, että kyseessä olisi liiton 
25-vuotismitali, ja kuva-aihe, mitalin reunaa kiertävät 
seitsemän veljestä vievät ajatukset kirjallisuuteen. Vuo-
siluvut viittaavat kuitenkin itsenäistymiseen, sillä itse 
järjestö perustettiin 1924. Takasivun latinankielinen 
legenda ilmaisee selvemmin, että kyseessä on itsenäi-
syyden 25-vuotismuistomitali. Teksti on vuosimerkin-
tää lukuun ottamatta täsmälleen sama kuin edellisessä 
mitalissa. Mitalia lyötiin sekä hopeasta että pronssista, 
mutta sota-ajan tapaan myös muista, halvemmista ja hel-
pommin saatavista metalleista.

Seuraavaa mitalia saatiin odottaa vuoteen 1967. Selitys 
tälle tauolle on, että tapana ei ollut juhlistaa jokaista 
täyttä kymmentä vuotta, vaan 25 vuoden jälkeen seu-
raavaa suurempaa juhlaa vietettiin 50 vuoden täyttyes-
sä. Itsenäisyyttä juhlittiin silloin peräti kahden mitalin 
voimalla.

Itsenäisyyden juhlavuoden toimikunnan lyöttämässä 
mitalissa aloitteentekijänä oli Suomen Mitalitaiteen Kil-
ta. Mitalin muovaili Terho Sakki (1930–1997). Mitalitai-
de oli 25 vuodessa siirtynyt kohti ei-esittävää ilmaisua, 
ja Sakin taiteelle tyypilliset voimakkaasti muotoillut, 
abstrahoidut elementit tuovat lähinnä mieleen murrok-
sen, jään ja routivan maan.

III IV  
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Sotainvalidien Veljesliiton mitalin muovaili puolestaan 
Heikki Häiväoja (1929). Mitalin etusivun vasemmassa 
sektorissa myrskyävä meri viittaa Suomen asemaan ja 
sen säilymiseen idän ja lännen välissä, ajan myrskyis-
sä. Takasivulla taas on taiteilijan muissakin yhteyksissä 
käyttämä lehväaihe. Sen viisi lehteä viittaavat itsenäi-
syyden vuosikymmeniin.4

Kaksi mitalia lyötiin myös, kun Suomen itsenäistymi-
sestä tuli kuluneeksi 60 vuotta 1977. Vapaussoturien 
Huoltosäätiö lyötti Killan avustamana mitalin, jonka 
muovaili jälleen Terho Sakki. Taiteilija on ottanut käyt-
töön esittävämpiä elementtejä, etusivun kuusi kertautuu 
takasivulla kuusimetsän halki kulkevana aukeana tai 
vaihtoehtoisesti sulana vetenä jäätyneessä maisemassa – 
tuleepa siitä mieleen myös rajavyöhyke.

4  Heikki Häiväojan tiedonanto 2003.

V 

VI  
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Suomen Numismaattinen Yhdistys puolestaan juhlisti 
vuotta lyöttämällä Gustaf von Numersin (1912–1978) 
muotoileman mitalin. Mitalista huomaa, että se on he-
raldikon suunnittelema. Sen metalli (hopea, pitoisuus 
925), koko (40mm) ja paino (29g) ovat samat kuin riikin-
taalerilla, rahayksiköllä joka oli käytössä Suomessakin 
Ruotsin vallan aikana.5

Veteraanijärjestöjen ja Killan yhteistyön voidaan kat-
soa vakiintuneen, kun Sotainvalidien Tukisäätiö ja Kilta 
lyöttivät yhdessä itsenäisyyden 70-vuotismitalin 1987. 
Mitali tilattiin tuolloin Toivo Jaatiselta (1926). Mitalissa 
on nyt käytetty ensi kertaa ihmishahmoja. Lumipukui-
silla sotilailla on haluttu korostaa veteraanien, hiljaisten 
miesten merkitystä itsenäisyyden säilymisessä.

VII 

5  Talvio, Tuukka, Rahan vuoksi. Suomen Numismaattinen 
Yhdistys 1914–1989. Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 
julkaisuja n:o 3. Helsinki 1989, 53 (nro 29).

6  Sotaveteraanijärjestöihin ovat lukeutuneet ainakin 
Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, 
Rintamamiesveteraanien liitto sekä Rintamanaisten liitto.

VIII
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Vuonna 1992 vietettiin itsenäisyyden 75-vuotisjuhlaa. 
Juhlavuodella oli toimikunta, joka lyötti mitalin yhteis-
työssä veteraanijärjestöjen6 ja Killan kanssa. Tämä yh-
teistyö on yleensä tarkoittanut sitä, että Kilta on vastan-
nut mitalin käytännön toteutuksesta, rahoituksesta ja 
markkinoinnista puolestaan toinen osapuoli. Mitalin sai 
tehdäkseen jälleen Terho Sakki, jonka käyttämä jykevä 
muotokieli ilmeisesti koettiin aiheeseen sopivaksi. Lop-
putulos onkin eräänlainen muistuma tai kaiku vuoden 
1967 mitalista.

75-vuotisjuhlavuosi tuotti myös toisen mitalin, kun Paa-
sikivi-Seura, joka oli Killan tavoin ryhtynyt lyöttämään 
mitaleita maamme presidenteistä, päätti samoin lyödä 
mitalin itsenäisyyden 75-vuotisjuhlavuoden muistoksi. 
Sen muovaili Kauko Räsänen (1926–2015). Räsänen, jon-
ka vakiintuneeseen kuvamaailmaan kuuluivat erilaiset 
naishahmot, valitsi luonnollisesti etusivun kuva-aiheeksi 
Suomi-neidon. Takasivulla on koetettu kuvata maamme 
jakautumista neljään toisistaan sekä elinkeinoiltaan ja 
kulttuuriltaan että mielenmaisemaltaan poikkeavaan 
alueeseen.

IX 

X 
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Itsenäisyyden 80-vuotismitali vuodelta 1997 on niin 
ikään veteraanijärjestöjen ja Killan yhteistyönä toteutet-
tu. Pertti Kukkosen (1954) muovaileman mitalin etu- ja 
takasivua hallitsevat ihmishahmot. Etusivun voi mieltää 
liittyvän joko kotirintamaan, evakkojen asutukseen tai 
jälleenrakennukseen yleensä. Takasivulla näemme mies-
hahmojen vastustavan yhtenä rintamana kasvotonta uh-
kaa.

Veteraanijärjestöt ja Kilta tuottivat yhteistyössä myös it-
senäisyyden 90-vuotismitalin 2007. Sen sai tehdäkseen 
Pirkko Viitasalo (1946–2009). Mitalissa ovat pääosassa 
naiset. Perinteinen Suomi-neito, joka on historian eri 
vaiheissa nähty leijonantaljaan pukeutuneena, Suomen 
lakia puolustamassa ja tulevaisuuteen tähyämässä, istuu 
tässä mitalissa levollisena saattamassa matkaan uutta 
sukupolvea, nykypäivän itseensä luottavaa nuorta nais-
ta. Menneet sukupolvet ovat osuutensa tehneet.

XI 

XII
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Kilta päätti lyöttää myös itsenäisyyden satavuotisjuhla-
vuoden mitalin. Sen toteuttamiseksi haettiin yhteistyö-
kumppanuutta juhlavuoden toimikunnan kanssa. Varsin 
varhaisessa vaiheessa kävi kuitenkin ilmi, että käsitykset 
ja mielikuvat mitaleista eivät osapuolten kesken kohdan-
neet. Mitali on samalla vuosimitali, mutta se on myös 

muiden halukkaiden lunastettavissa. Mitalin muovaili 
Hannu Veijalainen (s. 1956). Sen reikäleipämäinen muo-
to, varsin loppuun asti mietitty viimeistely – aina tarkoin 
harkittua patinaa myöten – irrottaa sen aikaisempien it-
senäisyysmitaleiden jatkumosta ja antaa kenties hiukan 
suuntaa kohti tulevaisuutta.

I Suomen itsenäiseksi julistautuminen 1917, valtioneuvoston lyöttämä mitali, 72 mm (Emil Wikström 1923).

II Itsenäinen Suomi 20 vuotta 1937, Itsenäisyyden Liiton lyöttämä mitali, 60 mm (Mauno Oittinen 1937). 

III Itsenäinen Suomi 25 vuotta 1942, Itsenäisyyden Liiton lyöttämä mitali, 60 mm (Wäinö Aaltonen 1942).

IV Itsenäinen Suomi 50 vuotta 1967, Itsenäisyyden juhlavuoden toimikunnan  

 (Suomen Mitalitaiteen Killan aloitteesta) lyöttämä mitali, 72 mm (Terho Sakki 1966).

V Itsenäinen Suomi 50 vuotta 1967, Sotainvalidien veljesliiton lyöttämä mitali, 72 mm (Heikki Häiväoja 1967).

VI Itsenäinen Suomi 60 vuotta 1977, Vapaussoturien huoltosäätiön (Suomen Mitalitaiteen Killan avustuksella) lyöttämä mitali, 70 mm (Terho Sakki 1977).

VII Itsenäinen Suomi 60 vuotta 1977, Suomen Numismaattisen Yhdistyksen lyöttämä mitali, 40 mm (Gustaf von Numers).

VIII Itsenäinen Suomi 70 vuotta 1987, Sotainvalidien tukisäätiön (Suomen Mitalitaiteen Killan avustuksella) lyöttämä mitali, 70 mm (Toivo Jaatinen 1987).

IX Itsenäinen Suomi 1992, veteraanijärjestöjen yhdessä Suomen Mitalitaiteen Killan kanssa lyöttämä mitali, 75 mm (Terho Sakki 1992).

X Itsenäinen Suomi 1992, Paasikivi-Seuran lyöttämä mitali, 70 mm (Kauko Räsänen 1992).

XI Itsenäinen Suomi 80 vuotta 1997, veteraanijärjestöjen yhdessä Suomen Mitalitaiteen Killan kanssa lyöttämä mitali, 75 mm (Pertti Kukkonen 1996).

XII Itsenäinen Suomi 90 vuotta 2007, veteraanijärjestöjen yhdessä Suomen Mitalitaiteen Killan kanssa lyöttämä mitali, 75 mm (Pirkko Viitasalo 2007).

XIII Itsenäinen Suomi 100 vuotta, Suomen Mitalitaiteen Killan lyöttämä mitali, 80 mm (Hannu Veijalainen).

XIII 



MITALITAITEEN VUOSIKILPAILU 2017
SAK ARI K ANNOSTO

2016 oli erikoinen vuosi Mitalitaiteen Killan historiassa, 
sillä samana vuonna järjestettiin poikkeuksellisesti kak-
si vuosimitalikilpailua. Tämä johtui aikatauluista ja siitä, 
että halusimme ehtiä mukaan 100-vuotisen Suomen juh-
lavuoden maininkeihin. Onneksemme taiteilijat ottivat 
haasteen joukolla ja innolla vastaan, Yhdessä -teemalla. 
Määräaikaan mennessä tuli 24 ehdotusta. Jury ratkaisi 
kilpailun Helsingissä 2.12.2016. Juryssä oli mukana Alex 
Suomi ja Matti Peltokangas Suomen kuvanveistäjäliiton 
edustajina, Taina Myllyharju Tampereen taidemuseosta 
ja Janne Virkkunen Suomi 100 -hankkeesta. Allekirjoit-
tanut toimi sekä Killan edustajana, että juryn puheen-
johtajana.

Kokonaisuudessaan oli ilo huomata, että osanottajia 
oli näinkin paljon kiireisellä aikataululla.  Jury oli yhtä 
mieltä kilpailun tasosta ja totesimmekin, että mitalitai-
de on vaikea ja haastava laji. Kilpailuehdotusten taso oli 
vaihteleva ja ne jakautuivat aika tasaisesti kolmeen eri 
luokkaan. Kärki erottui selvästi ja A-luokkaan valikoitui 
aika nopeasti viisi mitalia.

A-luokan kaikissa mitaleissa oli nähtävissä useita erilai-
sia tekniikoita, herkkyyttä ja myös hienoa ammattitaitoa 

kipsin työstössä sekä muovailussa. Kaikki olivat omissa 
tyylilajeissaan taidettuja. Kilpailun voitti helsinkiläinen 
taiteilija Hannu Veijalainen ehdotuksellaan Yhdessä on 
tulevaisuus (4000 €). Toisen palkinnon sai Pekka Rytkö-
nen ehdotuksellaan Hedelmällistä maaperää (2500 €) ja 
kolmannen Jarkko Roth ehdotuksellaan Ollaan kaikki 
samassa veneessä (1000 €). Lunastuksella (500 €) palkit-
tiin kuvanveistäjä Pertti Mäkisen ehdotus Yhdessä yötä 
päivää. Killan hallitus päätti 8.12 kokouksessaan, että 
kilpailun voittanut ehdotus toteutetaan Killan vuosimi-
talina ja Suomi 100 -mitalina. Mitali toteutetaan lyötynä 
ja myös Killan ulkopuolisten tahojen on mahdollista sitä 
lunastaa. 

Ensimmäiseksi tullut mitali, Yhdessä on tulevaisuus, ero-
si selkeästi muista tyylinsä ja teollisen muotokielensä 
vuoksi. Jury totesi, että mitali sopii erilaisuutensa ja 
selkeytensä vuoksi hyvin juhlavuoden mitaliksi. Mita-
li on hienosti toteutettu ja Yhdessä -teema on vahvasti 
läsnä. Yhdessä tekeminen ja suomalaiset arvot ovat näh-
tävissä mitalissa monin eri muodoin. Etupuolella mitalia 
voi nähdä 100 eri kokoista koveraa ja kuperaa muotoa, 
jotka kuvaavat hyvin vaikkapa erilaisia, sekä laihoja et-
tä lihavia vuosia. Taustapuolella voi nähdä kulttuurin, 
historian sekä teollisuuden eri muotoja. Muodoista olin 
löytävinäni viittauksia vaikkapa ruisleipään, Seitsemään 
veljekseen tai jopa yhteisvoimin maan puolustukseen. 
Tulkitkaamme silti yhdessä juhlavuotenamme vapaasti 
mitalia tahoillamme ja tavoillamme. Avautukoon se ilolla 
monin eri tavoin sitä kämmenellään pitäville. 

Vuosikilpailun 2017 palkintolautakunta työn ääressä.  
Vasemmalta Matti Peltokangas, Janne Virkkunen,  
Alex Suomi, Taina Myllyharju ja Sakari Kannosto.  
kuva: Hanna Talasmäki
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A-LUOKKA

I PALKINTO

HANNU VEIJALAINEN:  
YHDESSÄ ON TULEVAISUUS

Taitavasti tehty mitali.  Erottuu joukosta, hyvä ensivaikutelma. Abstraktimpi viesti, uudenlainen yh-
teisöllisyys ja monitahoisuus. Useita eri merkityksiä nousee esiin pelkistetystä muodosta huolimat-

ta. ”Murretaan leipää yhdessä” –teema nousee vahvasti esille. Hienoa symboliikkaa. Toimiva kontrasti 
myös eri puolien välillä, vaikka osaltaan muodot ovat samankaltaiset. Pronssisena toimii kädessä.
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A-LUOKKA

II PALKINTO

PEKKA RYTKÖNEN:  
HEDELMÄLLISTÄ MAAPERÄÄ

Erittäin hieno, selkeä ja tyylikkäästi toteutettu mitali. Tunnelmasta nousee esiin ylpeys 
kotimaasta. Ajatus aukeaa helposti, ei tarvitse selitystä. Kaunis mitali, jolla on ansionsa. 

Järvimaisema on kauneudestaan huolimatta hieman tavanomaisen perinteinen. 



A-LUOKKA

III PALKINTO

19

JARKKO ROTH:  
OLLAAN KAIKKI SAMASSA VENEESSÄ

Veistoksellinen, hieno muotokieli. Kaunis valon ja varjon vaihtelu. Vahva sommittelultaan. Ilman presidentti 
– tekstejä olisi toimivampi - tekstit liian hautakivimäiset, rikkovat voimakkaan herkän vaikutelman. 
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YHDESSÄ YÖTÄ PÄIVÄÄ

Erittäin taitavasti tehty mielenkiintoinen ja monisuuntainen mitali. Hieno, käsin kosketelta-
va muoto. Hyvä ajatus, perusidea luonnosta. Ajatus ei kuitenkaan kanna loppuun asti, hienoudes-

saankin kuitenkin liian yksinkertainen. Puoliskojen kuvitustyyli eroaa hieman toisistaan. 

SUOMI-NEITO

Kaunis ja tyylikäs muovailultaan, herkkä ja satumainen. Hyvin toteutettu, hengelli-
nen aihe ja perinteiset arvot. Taustapuolen kuva-aihe hieman sekava. 

A-LUOKKA



MAAMME SUOMI

Ammattimaisesti tehty, luontoaiheinen teema.  
Emalointi-viimeistely kiinnostava. Hieman tunkkainen, vanhahtava.

MENNEESTÄ TULEVAAN

Kauniisti toteutettu kasviaiheinen  
mitali, jolla ansionsa. Kasvua ja liikettä  
havaittavissa. Viesti ei kuitenkaan  
aukea enempää.

POHJOLAN HELMI

Hieno idea, piristävä muoto. Monumentaalinen, voimakas teksti.  
Hieman alleviivaava tunnelma. Sommittelu korostaa ehkä liikaa Suomen eristäytyneisyyttä.

21

B-LUOKKA



TEKNOLOGIAN JA HISTORIAN SIIPIEN HAVINAA

Herkkyyttä ja hyvää tematiikkaa. Monitulkinnallinen.  
Puolet eivät keskustele keskenään, toinen puoli sekava, ”menee puuroksi”.

YHDESTOISTA SÄE

Kuvitusmainen Kalevala-teema. Runol-
lisuutta, koristeellinen fantasiateema. 

Vaihtoehtoinen toinen puoli ei tuo lisäar-
voa, Yleisvaikutelma hieman epäselvä. 

YHTEINEN AJATUS

Ammattimaisesti tehty, luontoaiheinen teema. Runsaasti symboliikkaa.  
Hieman kiireellä tehdyn oloinen. Ei nouse esille.

kuvat: Paavo Pykäläinen22

B-LUOKKA
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KILLAN NÄYTTELYISTÄ
HANNA TAL ASMÄKI

Mitalit ovat oman aikansa kuvastajia. Mitalinäyttelyt 
kertovat paljon omasta ajastaan ja mitalitaiteen asemas-
ta. Näyttelyt ovat olleet Killan toiminnan oleellinen osa. 
Niiden avulla on esitelty mitaleita ja tehty mitalitaidetta 
tunnetuksi. Mitalitaiteen Kilta on järjestänyt tai ollut 
mukana järjestämässä yli sata mitalitaiteen näyttelyä. 
Suurin osa näyttelyistä on järjestetty kotimaassa, mutta 
näyttelyitä on ollut myös ympäri maailmaa. Näyttelyitä 
on järjestetty yhteistyössä eri tahojen kanssa: museoi-
den, kirjastojen, yksityisten keräilijöiden, pankkien ja 
kansainvälisten tahojen. Osa näyttelyistä on koskenut 
vain mitalitaidetta ja osassa on ollut esillä mitalitaidet-
ta muun taiteen ohella, esimerkiksi ex libristen, korujen, 
veistotaiteen, rahojen. Isompien näyttelyiden lisäksi on 
järjestetty lukuisia pienempiä pääasiassa pankeissa, kou-
luissa, kirjastoissa sekä väliaikaisissa näyttelytiloissa. 
Näyttelyitä on järjestetty myös kilpailujen tulosten ja 
muiden mitalihankkeiden esittelemiseksi. Killan vuo-
sikilpailun sääntöjen mukaan kilpailujen ehdotukset 
tulee olla nähtävillä, joten vuosimitaliehdotuksia on 
esitelty pankkisaleissa, Rahakammiossa, museoissa ja 
kirjastoissa sekä taideakatemioissa ja -kouluissa. Suurin 
osa näyttelyistä on ollut kertaluontoisia, mutta pidem-
mällä aikavälillä toistuvia mitalinäyttelyitä järjestettiin 
Kirkkonummen Hvitträskin ”mitalimontussa” yhteis-
työssä Suomen Kuvanveistäjäliiton kanssa 1970-luvulta 
1990-luvulle sekä Taidekeskus Purnussa useana kesänä.

Kansainvälisten näyttelyiden järjestämisen Kilta on 
aloittanut hetimiten perustamisensa jälkeen. Kotimaassa 
on järjestetty kansainvälisiä näyttelyitä, joista laajimpina 
kolme kertaa Suomessa järjestettyjen mitalitaiteen kan-
sainvälisen liiton FIDEMin kongressien yhteydessä pide-
tyt kansainväliset taidemitalinäyttelyt. FIDEM-kongres-
siin liittyy mitalitaidenäyttely, jossa on esillä FIDEMin 
jäsenmaiden edellisen kongressin jälkeistä uusinta mita-
lituotantoa. Kilta on vienyt FIDEMin näyttelyiden lisäksi 

ulkomaille kiertonäyttelyitä ja muita suomalaista mita-
litaidetta esitteleviä yhteistyönäyttelyitä. Kilta tekee tii-
vistä yhteistyötä FIDEMin kanssa.

Tähän on koostettu tiivistelmä Killan järjestämistä näyt-
telyistä, joissa on esitelty Killan kokoelman suomalaisia 
mitaleita tai joiden järjestämisessä Kilta on ollut osalli-
sena. Tärkeimmät näyttelyt on pyritty saamaan pääpiir-
teittäin mukaan. Jokunen saattaa myös puuttua arkiston 
uumenista, tai tiedoissa saattaa olla virheitä. Mukana 
eivät myöskään ole Killan taiteilijoiden yksityisnäyttelyt, 
joissa Kilta ei ole ollut järjestäjänä vaikkakin taustatuke-
na. Tämän näyttelykoosteen yhteydessä on pyritty esit-
telemään myös näyttelyiden laajuutta mitalien määrällä. 
FIDEM-näyttelyiden suomalaisten mitalien määrää FI-
DEMin säännöt. Killan mitalinäyttelyt on tehty pääasias-
sa vapaaehtoisvoimin ja ne kertovat paljon syvästä innos-
tuksesta mitalitaiteeseen. 

Tiedot näyttelyistä on koostettu Killan arkiston aineis-
tosta, näyttelyesitteistä ja FIDEMin arkistosta. Niitä on 
täydennetty museoiden tietokannoista ja yksityisistä 
lähteistä. Killan näyttelyitä on esitelty ansiokkaasti edel-
lisissä vuosikirjoissa, joista uusimpana Mitalitaiteen vuo-
sikirjassa 2015 ilmestynyt Gunnel Sieversin hieno artik-
keli Katsaus Suomen Mitalitaiteen Killan toimintaan vuosina 
1985–2015. Kilta vastaanottaa mielellään kuva-aineistoa, 
julisteita, näyttelyluetteloita ja kertomuksia Killan men-
neistä näyttelyistä.

1965 Suomen Mitalitaiteen Kilta perustetaan

1966 Killan ensimmäinen kansainvälinen mitalinäytte-
ly järjestettiin Helsingissä Ateneumissa 14.1.–6.2.1966. 
Näyttelyyn osallistuivat Espanja ja Ranska nykymitalitai-
teella ja Kilta suomalaisella mitalitaiteella, Gerda Qvistin 
teoksilla. Mukana oli myös Italian renessanssin mitaleja. 
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Esillä oli yhteensä 105 teosta 39 taiteilijalta. Näyttelyn 
mitaleja esiteltiin myöhemmin myös Keski-Suomen mu-
seossa Jyväskylässä. 

1967 Killan toinen kansainvälinen mitalitaiteen näytte-
ly järjestettiin Amos Anderssonin taidemuseossa 19.3.-
9.4.1967. Esillä oli pääasiassa 1960-luvun mitaleita. Suo-
men edustuksen lisäksi mukana oli Italian mitalitaiteen 
ystävien yhdistys, Wrocławin kaupunginmuseo, Mitali-
taiteen museo.  

Kansainvälinen mitalinäyttely  
Amos Anderssonin taidemuseossa  

19.3.-9.4.1967, näyttelyjuliste. Killan arkisto.

FIDEM XII järjestettiin Pariisissa, Ranskassa 1967. FIDE-
Min 30-vuotisjuhlanäyttely järjestettiin Pariisin kongres-
sin yhteydessä paikallisessa rahapajassa. Näyttelyssä oli 
esillä Suomesta 100 näyttelynumeroa, 54 mitalia.

1968 Killan ja Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 
(SNY) kanssa yhteistyössä järjestetty mitalitaiteen ”ke-
räilijäharrastusnäyttely” pidettiin Kansallismuseossa 
7.5.–7.6.1968. Yhdistysten jäsenet valitsivat omista ko-
koelmistaan mitaleita, jotka muodostivat aiheiden mu-
kaan mielenkiintoisia ryhmiä. Mitalit oli jaettu teeman 
mukaan kahteenkymmeneen ryhmään, Killan vuosimita-
leista kirjailijamitaleihin. Näyttely oli laaja, esillä oli 353 
näyttelynumeroa. Lisäksi esiteltiin lyödyn mitalin val-

mistusta erillisessä vitriinissä sekä Killan valetun vuosi-
mitalin kilpailun kipsiluonnokset.

Kesällä suomalaista mitalitaidetta oli esillä Bukarestissa, 
Romaniassa. Syyskuussa järjestettiin Tukholman histo-
riallisen museon rahakabinetissa Modern Finsk Medalj-
konst -mitalinäyttely, jossa oli esillä suomalaista mitali-
taidetta 148 numeron verran. Espanjan rahapajan muse-
on Woman on the medal -näyttelyyn Madridiin lähetettiin 
Suomesta 30 mitalia. Näyttely oli avoinna 1. –15.12.1968. 

1969 Ateneumin grafiikkasalissa järjestettiin kansain-
välinen mitalinäyttely loppuvuodesta 1969. Näyttelys-
sä esiteltiin Itävallan, Ruotsin ja Suomen mitalitaidetta 
21.11.–14.12.1969. Näyttely oli Killan kolmas kansainvä-
linen mitalinäyttely. Edellisinä vuosina 1967 ja 1968 oli 
pidetty suomalaista mitalitaidetta kattavasti esittelevät 
näyttelyt, joten tässä näyttelyssä oli esillä vain aivan uu-
sinta, vuoden 1967 aikana ja sen jälkeen valmistunutta 
mitalitaidetta. Näyttely esitteli laajan skaalan nykymi-
talitaidetta ”Viljo Savikurjen kansanelämää ilmentävistä 
aiheista nuoren polven taiteilijain abstraktioihin asti”. 
Itävaltalaisia mitaleita oli esillä 29, suomalaisia 58 ja 
ruotsalaisia 189. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin Port-
haniassa Mitalitaiteen päivät, joiden ohjelmassa oli myös 
nykymitalitaiteen seminaari. 

Kansainvälinen mitalinäyttely Ateneumissa  
21.11.–14.12.1969, näyttelyjuliste. Killan arkisto.
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FIDEM XIII järjestettiin Prahassa, Tšekkoslovakiassa. 
FIDEM -kongressin yhteydessä avattu mitalinäyttely jär-
jestettiin Belvederen linnassa, jossa se oli avoinna 6.10 – 
6.11.1969. Esillä oli Suomesta 31 mitalia 14 taiteilijalta. 
Mitalit jatkoivat näyttelyyn Bratislavaan, jossa näyttely 
päättyi keväällä 1970.

Loppuvuodesta 1969 ja alkuvuodesta 1970 Puolassa jär-
jestettiin näyttelyitä, joka esittelivät uutta ja vanhaa suo-
malaista mitalitaidetta. Mitaleita oli esillä 10.10.1969-
5.1.1970 Wrocławin mitalitaiteen museossa, josta ne 
siirtyivät Puolan valtion rahapajan ja Puolan kansallisen 
pankin näyttelyihin Varsovaan. Mukana oli 208 teosta 
33 taiteilijalta. 

Puolassa vuosina 1969-1970 kiertäneen suomalaisen 
mitalitaiteen näyttelyn esitteitä. Killan arkisto

1970 Vuoden 1970 syksyllä järjestettiin Tapiolan syys-
lystit, joiden yhteydessä Killalla oli mitalinäyttely Tapi-
olan kirkossa syyskuun ensimmäisen viikon. Näyttely oli 
Killan ensimmäinen myyntinäyttely. Esillä oli 22 taiteli-
jan mitaleita.

Ateneumin Itävallan, Ruotsin ja Suomen mitalitaidetta 
esittelevä näyttely kiersi Jyväskylässä, Vaasassa ja Ou-
lussa ja Wrocławin näyttely jatkoi Varsovaan. Samana 
vuonna ruvettiin puuhaamaan kiertonäyttelyä USA:han 
yhteistyössä Smithsonian-instituutin kanssa. 

1971 Helsingin Osakepankin näyttelyhuoneistossa jär-
jestettiin 1.10. – 22.10. mitalinäyttely yhteistyössä Suo-
men Numismaattisen Yhdistyksen kanssa. 

Mitalinäyttelyn komissaari kuvanveistäjä Leila Hietanen ja 
neiti Kaarina Rissanen rakentamassa näyttelyä Helsingin 

Osakepankin näyttelyhuoneistossa syyskuussa 1971.

Lahden historiallisessa museossa järjestettiin retrospek-
tiivinen mitalinäyttely, joka oli avoinna 21.11.1971 saak-
ka. Kyseessä oli kiertävä näyttely, ja mukana oli myös 
esitelmätilaisuuksia. Hvitträskissä pidettiin Suomen 
uusimman mitalitaiteen näyttely, jonka avajaiset olivat 
8.6.1971. Näyttely jatkui seuraavan vuoden puolelle ja se 
uusittiin kesällä 1972. 
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1971 järjestetty FIDEM XIV kongressi pidettiin Kölnis-
sä, Saksassa. Näyttely siirtyi Kölnistä Tanskan kansallis-
museoon Kööpenhaminaan (18.12.1971–31.1.1972). 

FIDEM XIV kongressi Kölnissä, näkymä näyttelystä. kuva FIDEM.

1972 FIDEM-kongressin mitalinäyttelyn suomalaismi-
talit jatkoivat matkaansa näyttelyyn Wienin taidehis-
toriallisen museon rahakammioon (20.2.–19.3.1972), 
sitten Zürichiin ja Prahaan, ja sieltä Tuusulan kunnalli-
sopistoon. Mitalinäyttelyn avajaiset pidettiin 13.5.1972. 
Näyttelyn tarkoituksena oli tehdä opistossa järjestettä-
vien mitalitaide tutuksi kurssien osallistujille ja saada 
kunnallismiehet kiinnostumaan mitalitaiteesta ja mita-
leiden tuottamisesta. Hvitträskissä esiteltiin Aimo Tuki-
aisen tuotantoa.

Vuonna 1972 mitaleja vietiin esille myös Moskovaan, 
Suomen kulttuuriviikon yhteydessä pidettyyn mitali-
näyttelyyn, joka oli avoinna 26.9.–1.10.1972. Näyttely oli 
järjestetty yhteistyössä Neuvostoliittoinstituutin ja Suo-
mi-Neuvostoliitto-Seuran kanssa. Mitaleja matkasi myös 
Islantiin, Reykjavikiin Pohjoismaisen taideliiton näytte-
lyyn, johon Kilta osallistui uusimmalla valetulla mitali-
taiteella. Hvitträskissä esiteltiin erityisesti kaupunkien 
ja kuntien mitaleita.

1973 FIDEM XV järjestettiin Helsingissä 23.8.–
26.8.1973. Kongressin mitalinäyttely pystytettiin Ate-
neumiin, josta oli varattu näyttelylle noin 450 m2 tila. 

Näyttely kattoi vajaa kaksituhatta mitalinumeroa ja 
esillä oli 27 eri maan mitalituotantoa ympäri maail-
maa. Näyttely oli avoinna 23.8. – 30.9.1973. Näyttelyn 
tarkoituksena oli tehdä mitalitaidetta tunnetuksi ns. 
suuren yleisön keskuudessa. Kongressin mainostami-
seen käytettiin paljon resursseja ja sinne tilattiin myös 
uudet mitalivitriinit. FIDEM-näyttelyn mitaleita kiersi 
Ateneumin jälkeen loppuvuodesta Jyväskylässä, Tu-
russa ja Porissa. Laajamittaisen näyttelyn järjestämi-
seen saatiin tukea Opetusministeriöltä ja Helsingin 
kaupungilta. Kongressinäyttelyn kanssa samanaikai-
sesti oli Helsingin Osakepankin pääkonttorin aulas-
sa näyttely, joka esitteli lyödyn mitalin syntyvaiheet.  

Kari Juva: FIDEM XV kongressimitali. Kuva Hanna Talasmäki. 

FIDEM XV kongressin näyttely Ateneumissa  
23.8. – 30.9.1973, näyttelyjuliste. Killan arkisto.
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Purnun kesänäyttelyyn osallistui viisi Killan mitalitai-
teilijaa. Hvitträskissä esiteltiin Kauko Räsäsen mitaleita. 
Tuusulan kunnallisopistossa järjestettiin vaihtuvia mi-
talinäyttelyitä yhteistyössä Kunnallisopiston kanssa. Li-
säksi Lontoon Goldsmiths Hallissa esiteltiin heinäkuus-
sa suomalaismitaleja Medals today -näyttelyssä. 

1974 Keväällä 1974 esiteltiin Kööpenhaminan Kjoben-
havns Handelsbankin Strøgetin konttorissa Moderne 
Medaljkunst -näyttelyssä suomalaista mitalitaidetta. 
Alkukesästä suomalaista mitalitaidetta esiteltiin Var-
sovan taideteollisuusinstituutin näyttelyhuoneistossa 
Varsovan Vanhassakaupungissa. Näyttelyssä oli mitalien 
lisäksi esillä myös mm. ryijyjä, huonekaluja ja julisteita. 
Mitaleita oli esillä 122 näyttelynumeroa.

Myös kotimaisia näyttelyitä järjestettiin: Tuusulan kun-
nallisopistossa oli Aimo Tukiaisen mitalitaiteen näyttely, 
Suvi-Pinxissä ja Ässä-galleriassa oli esillä mitalitaiteen 
myyntinäyttelyt. Suomen mitalitaidetta esiteltiin myös 
Lahden historiallisen museossa. 

1975 Killan juhlanäyttely, Mitali 10, avattiin 15.3.1975 
Tampereen taidemuseossa. Näyttely oli avoinna 16.3.–
6.4. Esillä oli yhteensä 319 mitalia: Killan omat vuosimi-
talit ja presidenttimitalit, mitalitaide 50-luvulle, mitali-
taide 1950-luvulta nykypäivään sekä Tampere-aiheiset 
mitalit. Näyttelyn jälkeen parikymmentä modernia mi-
talia kiersi aluenäyttelyissä Tampereen ympäristössä. 

Mitali 10 -näyttely Tampereen taidemuseossa 16.3.–
6.4.1975, näyttelyluettelo. Killan arkisto. 

Mitali 10 -näyttelyn suojelijana toimi  
presidentti Urho Kekkonen. Kuva Killan arkisto.

Saman vuoden kesällä Purnun kesänäyttelyyn osallistui 
neljä Killan mitalitaiteilijaa: Leila Hietala, Kari Huhta-
mo, Toivo Jaatinen ja Kari Juva. Tuusulan kunnallisopis-
tossa järjestettiin Terho Sakin näyttely.

Syyskuun alussa Puolan Krakovassa järjestettyyn FIDEM 
XVI -kongressin näyttelyssä oli esillä 100 numeroa suo-
malaisten mitalitaiteilijoiden mitaleja. Mitalit kiersivät 
myöhemmin Saksassa.

1976 Tukholman kansallismuseossa järjestettiin Finska 
medaljkonstnärer -näyttely 24.1. –29.2.1976. Näyttelyssä 
oli mukana myös suomalaista taidegrafiikkaa. Mitaleita 
oli esillä 134 numeroa 29 eri taiteilijalta sekä 60 grafii-
kan lehteä Taidegraafikoilta.

Yhdysvalloissa kiersi samana vuonna näyttely Exhibi-
tion on Modern Finnish Jewelry and Medal Art. Näyttely 
avattiin WTC:ssä Los Angelesissa, jossa se oli esillä 3.5. 
–17.5.1976. LA:sta näyttely jatkoi Oaklandin museoon, 
jossa se oli avoinna 17.6.–22.7. Näyttely matkasi vielä 
New Yorkiin The American Numismatic Societyn näyt-
telytiloihin sekä Torontoon ja palasi helmikuussa 1977 
Suomeen. Näyttelyn yhteistyökumppanina toimi Bicen-
tennial-toimikunta ja Suomen Korutaide. Näyttelyyn 
kuului 70 numeroa mitaleita 30 eri taiteilijalta. Taiteel-
listen näkökohtien ohella näyttelyn punaisena lankana 
oli Suomen ja USA:n yhteisen perinteet ja historialliset 
kosketuskohdat.
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1977 FIDEM XVII järjestettiin Unkarin Budapestissa 
4.9.–10.9. Näyttelyssä oli esillä 53 numeroa suomalaisia 
mitaleita 24 eri taiteilijalta.

Galleria Taidepisteessä oli esillä uusimpia mitaleita 88 
numeron verran näyttelyssä 12.1.–30.1. Helsingin Juhla-
viikoilla järjestettiin ikkunanäyttely Aleksilla. Mitalitai-
detta oli esillä eri aiheittain ja eri taiteilijoilta pankkien 
ikkunoissa ja vakuutusyhtiö Sampon ikkunassa. Mitali-
taidetta Aleksilla -näyttely oli avoinna 19.8.–5.9.1977, ja 
se järjestettiin yhteistyössä Aleksi ry:n ja Helsingin juh-
laviikkojen kanssa. Esillä oli 188 mitalia 26 taiteilijalta. 

1978 Vuosi 1978 oli näyttelytoiminnan välivuosi, mut-
ta Killan peruskokoelma oli kuitenkin esillä Oulunkylän 
taiteilijatalolla.

1979 FIDEM XVIII järjestettiin syyskuun alussa Portu-
galissa Lissabonissa ja esillä oli 52 suomalaista mitalia 
35 eri taiteilijalta. Unkarin kansallisgallerian ja Kan-
sallis-Osake-Pankin kanssa yhteistyössä järjestetty Un-
karin mitalitaiteen näyttely oli avoinna 3.5.–1.6.1979 
Kansallis-Osake-Pankin Kämpin konttorin lehdistöhuo-
neessa. 

Unkarin mitalitaidetta  
Kansallis-Osake-Pankin pääkonttorissa 

3.5.–1.6.1979, näyttelyluettelo. Killan arkisto.

Etelä-Karjalan museossa Lappeenrannassa järjestettiin 
yhteistyössä Kansallismuseon kanssa Karjala mitalitai-
teessa -näyttely 15.6.–30.7.1979. Esillä oli 50 Killan valit-
semaa mitalia ja 54 Karjalan historiaan liittyvää mitalia. 

1980 Vuoteen 1980 mennessä Kilta oli osallistunut 33 
mitalinäyttelyn järjestämiseen, joista 19 oli ollut koti-
maassa ja 14 ulkomailla. Kuusi näistä oli ollut FIDEMin 
kongressinäyttelyitä. 

SNY järjesti 65-vuotisnäyttelyn Helsingin Osakepankin 
pääkonttorissa 23.3.–2.4. Killalta oli näyttelyssä perus-
kokoelmansa valetut mitalit sekä presidenttimitalit. 
Kesällä 1980 järjestettiin Pohjoismaisen mitalitaiteen 
näyttely Helsingin Taidetalossa. Pohjola-Yhtiöiden tilois-
sa esiteltiin marras-joulukuussa Killan peruskokoelman 
valettuja mitaleita ja omaa tuotantoa, luettelossa oli yh-
tensä 110 numeroa 40 eri taiteilijalta. Suomen Numis-
maatikot ry:n 10-vuotisnäyttely oli Tampereella. Killalla 
oli näyttelyssä vitriini, jossa esiteltiin Erkki Kannoston 
mitaleita 24.11.–5.12. 

Lisäksi suomalaista mitalitaidetta vietiin 69 mitalin ver-
ran Suomen kulttuuriviikkojen näyttelyyn Uzbekista-
niin. Näyttelyn teemana oli Ihminen ja luonto.

1981 Rauman merimuseossa oli esillä 1.10.–25.10.1981 
merikapteeni Pentti Winterin meriaiheisten mitalien ko-
koelma, Aila Salon mitalituotantoa sekä Killan vuosimi-
taleita ja presidenttimitaleita.

Helsingin taidetalossa oli esillä suomalaisen mitalitai-
teen näyttely, joka oli avoinna 8.4.–26.4.1981. Suomesta 
oli mukana 33 mitalitaiteilijaa. Ulkomaisia taiteilijoita 
oli mukana neljä: Ron Dotton, Gunvor Svensson, Berndt 
Helleberg, Rune Karlsson. Esillä oli yhteensä 168 teosta.

1982 Vuosi 1982 oli näyttelytoiminnan välivuosi. Mita-
leja kuitenkin lainattiin muun muassa kahteen eri pank-
kinäyttelyyn.

1983 FIDEM XIX järjestettiin Firenzessä Italiassa. Esil-
lä oli 84 suomalaismitalia. Näyttely oli avoinna 10.10.-
13.11. Firenzen Palazzo Medici Riccardissa.

Helsingin kaupungin kulttuuriasiankeskuksen kans-
sa yhteistyössä järjestettiin suomalaisen mitalitaiteen 
näyttely Mitalin uusi kevät, joka oli avoinna 25.3. – 
15.5.1983. Meilahden taidemuseossa esillä olleessa näyt-
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telyssä oli yhteensä 204 mitalia 57 taiteilijalta, joista Kil-
lan omaa tuotantoa 43 mitalia 27 taiteilijalta. Näyttelyn 
nimi viittaasi siihen, että Killan vanhemman tuotannon 
lisäksi esillä oli pääasiassa viimeaikaista mitalisatoa ja 
mukaan oli pyritty saamaan nuorimpiakin mitalinte-
kijöitä, mutta näyttelyn nimi viittaa myös siihen, että 
Killan perustamisesta tuli kuluneeksi 18 vuotta – aika 
jolloin ihminen on keväisimmillään. 

Mitalin uusi kevät – näyttely Helsingin kaupungin taidemuseossa 
Meilahdessa 25.3. – 15.5.1983, näyttelyjuliste. Killan arkisto.

1984 oli näyttelytoiminnan välivuosi. Kilta osallistui 
kuitenkin Siikaisten mitalipäiville Mitalitaidetta -näytte-
lyllä 21.7.–15.8.1984, jossa oli esillä 88 mitalia.

1985 Killan 20-vuotisjuhlanäyttely, Mitali 20, järjestet-
tiin Tuomiokirkon Kryptassa. Näyttely oli avoinna 24.3.-
7.4.1985. Esillä oli 149 mitalia 59 suomalaiselta taitei-
lijalta, lisäksi vierailijoina oli kaksi puolalaistaiteilijaa, 
joilta oli mukana yhteensä 31 mitalia. Juhlanäyttelyn 
yhteydessä järjestettiin mitaliseminaari Taiteilijakoti 
Lallukassa. 

Kilta osallistui myös kiertonäyttelyn järjestämiseen 
Neuvostoliitossa päävastuun ollessa kuitenkin opetus-
ministeriöllä ja Kansallismuseolla. Esillä oli 216 mitalia 

25 taiteilijalta. Näyttelykierros alkoi Eremitaasista Le-
ningradista, josta se jatkoi Moskovaan ja Riikaan. Kier-
tonäyttelyn mitalin muovaili Kauko Räsänen. 

FIDEM XX järjestettiin Tukholmassa 3.6.–6.6.1985. Esil-
lä oli reilu 80 suomalaismitalia 25 taiteilijalta. Hvitträs-
kin ns. mitalimontussa oli esillä kuuden mitalitaiteilijan 
mitaleja lokakuulle 1985. Kansallis-Osake-Pankissa oli 
esillä ”pienoistaidenäyttely”, jossa esiteltiin ex libriksiä 
ja mitaleita yksityiskokoelmista. Vantaan pääkirjastossa 
oli näyttely Mitali – suurta pienessä, jossa oli esillä 98 mi-
talia 8 taiteilijalta. Kilta osallistui myös Munkkivuoren 
SYP:n konttorin mitalinäyttelyyn joulukuussa.

1986 Kilta osallistui California-Berkeleyn yliopistossa 
USA:ssa järjestetyille FINNFEST -suomalaisfestivaaleille 
Killan peruskokoelmista kootun 64 mitalin Finnish Art 
Medals -näyttelyn voimin. Opetusministeriön kahvila 
Vitriinissä oli esillä näyttely, jossa oli Killan oman tuo-
tannon lisäksi kahdeksan mitalitaiteilijan töitä. 

Edellisenä vuonna Leningradista alkanut kiertonäyttely 
saapui takaisin Suomeen ja oli kesällä 1986 esillä Kansal-
lismuseossa. Vuosina 1986–1987 se kiersi uusittuna Puo-
lassa (Tórun, Varsova, Krakova ja Wrocław). 

Killan näyttelyvitriineitä v. 1986. Kuva Killan arkisto.
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1987 FIDEM XXI järjestettiin Colorado Springsissä, 
USA:ssa. Kilta kokosi näyttelyyn 61 suomalaismitalia 
20 taiteilijalta. Sporrong järjesti mitalinäyttelyn Tukhol-
massa, näyttelyssä oli myös Killan mitaleja. Gunnar Fin-
nen töitä oli esillä KOP:n pääkonttorissa huhtikuussa. 
Kulttuurivaihtosopimuksen mukainen venäläisen ja neu-
vostoliittolaisen mitalitaiteen näyttely Mitaleita Neuvos-
toliitosta oli esillä Kansallismuseossa 13.11.–20.12.1987.

1988 Vuonna 1988 Kilta järjesti tai oli mukana järjes-
tämässä viittä erikokoista mitalinäyttelyä kotimaassa: 
Hvitträskissä, Lahdessa, Lohjalla, Porvoossa ja Tampe-
reella. 

Porvoon Kappalaisen talossa oli esillä kuuden mitalitai-
teilijan töitä 6.1.–7.2.1988. Mitalin monet kasvot -näyt-
tely Lahden historiallisessa museossa oli avoinna 5.5.–
26.5.1988 ja mukana oli noin 150 mitalia 11 mitalitai-
teilijalta. Hvitträskissä oli esillä mitaleita Raimo Heinon 
laajasta tuotannosta 9.6.–15.8. Suomalaista mitalitaidetta, 
Näkökulmia -näyttely järjestettiin Tampereen taidemuse-
ossa 9.9.–16.10.1988. Näyttelyn lähtökohtana oli Killan 
peruskokoelma, ja se kattoi suomalaisen mitalitaiteen 
1900-luvun alusta vuoteen 1988. Se antoi kuvan tai-
demitaleiden monista ulottuvuuksista. Näyttelyssä oli 
72 taiteilijan mitaleita. Näyttelyn tavoitteena oli tuoda 
esille mahdollisimman monenlaisia mitalitaiteen tyyli-
piirteitä. Lohjan museossa esiteltiin 11 mitalitaiteilijan 
101 valettua ja lyötyä työtä 9.11.–4.12. näyttelyssä Mitali 
Medaljen 88.  

1989 Alkuvuonna 1989 Tampereen Taidemuseossa oli 
esillä suomalaista mitalitaidetta, grafiikkaa ja vanhaa 
suomalaista taidetta 18.3.–18.5.1989. Esillä olivat Kil-
lan ainaistalletukseen kuuluvat mitalit. KOP:in Kämpin 
salissa oli 8.4.–24.4.1989 esillä Gunnar Finnen mitaleita 
sekä vuosikilpailuehdotuksia. Hvitträskin kesänäyttelys-
sä esiteltiin Heikki Häiväojan mitaleita. Näyttelyn ava-
jaisia vietettiin 8.6.1989.

1990 FIDEM XXII järjestettiin Helsingissä 13.6.–
16.6.1990. Kongressin yhteydessä pidettiin useampi 
taidemitalinäyttely. Päänäyttely, kansainvälinen mita-
linäyttely, järjestettiin Helsingin kaupungin taidemuse-
ossa Meilahdessa 13.6.–30.8.1990. Esillä oli noin 1 300 
mitalia 30 eri maasta. Suomen osastossa oli 91 mitalia 
41 taiteilijalta. Myös muita näyttelyitä järjestettiin. Suo-
malaisia mitaleita Urho Kekkosen kokoelmista järjestettiin 
Amer -galleriassa Käpylässä 14.6.–26.8.1990. Näyttelys-
sä oli esillä presidentti Urho Kekkosen kokoelman par-
haat palat. Lisäksi yliopiston päärakennuksen aulassa oli 
esillä yliopistoaiheisia mitaleja. Näyttelyt oli toteutettu 
yhteistyössä Kansallismuseon kanssa. Tieteeseen ja tek-
nologiaan liittyvillä mitaleilla on merkittävä asema Suo-
men mitalitaiteessa. Niistä järjestettiin näyttely Tiede-
keskus Heurekassa 15.6.–30.7.1990. Esillä oli 54 mitalia 
30 taiteilijalta. Hvitträskin kesänäyttelyssä oli esillä 51 
Toivo Jaatisen mitalia. 

Mitali Medaljen 88 -näyttely  
Lohjan museossa 9.11.–4.12.1988,  
kutsukortti. Killan arkisto.
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Kauko Räsänen: FIDEM XXII kongressimitali.  
Kuva Hanna Talasmäki.

Kilta, Tampereen taidemuseo, Kiinan Helsingin suurlä-
hetystö ja Suomi-Kiina-seura organisoivat suomalaista 
mitalitaidetta esittelevän näyttelyn Kiinan tasavaltaan. 
Art Medals from Finland -näyttelyn avajaiset pidettiin 
27.10.1990. Näyttelypaikkana oli Pekingin kansallisen 
kirjasto, jossa oli esillä noin 370 mitalia 65 mitalitaitei-
lijalta. Näyttely siirtyi myöhemmin Harbiniin, jossa se 
oli esillä 20.11.–4.12. Näyttelymitalin muovaili Mauno 
Honkanen.

1991 1990-luvulle tultaessa Kilta oli perustamisestaan 
lähtien järjestänyt yhteistyössä eri tahojen kanssa noin 
80 mitalinäyttelyä Suomessa ja eri puolilla maailmaa. 
Syksyllä 1991 järjestettiin mitalinäyttely Modernia mita-
litaidetta Nelimarkka-museossa Alajärvellä 16.11.1991–
5.1.1992. Esillä oli 77 numeroa ja seinillä oli 14 mitalifo-
tostaattia. Hvitträskin kesänäyttelyn mitalitaiteilija oli 
Terho Sakki.

1992 Keväällä 1992 järjestettiin suomalaisen mitalitai-
teen näyttely Helsingin SPR:n veripalvelun tiloissa, jossa 
esiteltiin läpileikkaus mitalitaiteesta 1950-luvulta nyky-
päivään. Hvitträskin kesänäyttelyssä oli esillä Aimo Tu-
kiaisen mitalituotantoa. Ole ja Elä -messuilla Helsingissä 

marraskuussa oli esillä Killan presidenttisarjan lisäksi 
presidenttiaiheisia mitaleja. Lisäksi mitaleja oli lainas-
sa mm. modernin mitalitaiteen näyttelyssä Nelimark-
ka-museossa sekä Raimo Heinon tuotantoa esittelevässä 
näyttelyssä. 

1992 järjestettiin myös FIDEM XXIII -kongressi Lon-
toossa Iso-Britanniassa 16.9.–19.9. ja näyttelyyn lähetet-
tiin 24 mitalitaiteilijan 44 työtä. 

FIDEM XXII kongressin näyttelyluettelo. Killan arkisto.

1993 Suomen mitalitaidetta vietiin Latviaan kesäl-
lä 1993: Art Medals From Finland -näyttely järjestettiin 
Riian apteekkimuseossa 16.7.- 14.8.1993. Esillä oli 12 
suomalaisen mitalitaiteilijan töitä. Näyttely järjestet-
tiin yhteistyössä Latvian kulttuuriministeriön kanssa. 
Hvitträskin kesänäyttelyssä oli esillä Pirkko Viitasalon 
mitaleita. Raimo Heinon mitaleista ja veistoksista jär-
jestettiin näyttely AMERin kulttuurisäätiön galleriassa 
yhteistyössä Killan ja Rahakammion kanssa, mitaleita 
oli esillä 61.

1994 FIDEM XXIV järjestettiin Budapestissa, Unkarissa. 
Näyttelyssä oli esillä 25 suomalaisen taiteilijan 53 mita-
lia. Hvitträskin kesänäyttelyssä oli esillä Kaarina Tarkan 
mitaleita.
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1995 Suomen Mitalitaiteen Kilta täytti vuonna 1995 30 
vuotta ja järjesti sen kunniaksi 30-vuotisnäyttelyn Käm-
menen kokoinen avaruus Oulun kaupunginkirjastossa 
8.9.-25.9.1995. Esillä oli yhteensä 501 mitalia 54 eri tai-
teilijalta. Mitalit olivat Tampereen taidemuseon kokoel-
masta, Killan kokoelmasta sekä yksityisiltä keräilijöiltä 
ja taiteilijoilta. Näyttely jatkoi Oulusta Alajärven Neli-
markka-museoon, jossa se oli esillä 21.10.-19.11.1995. 
Näyttelyiden yhteydessä järjestettiin esitelmätilaisuu-
det mitalitaiteesta Mauno Honkasen ja Leena Passin 
vetäminä. 

Muita vuoden 1995 näyttelyitä olivat Hvitträskin kesä-
näyttely, jossa oli esillä kuvanveistäjä Erik Mäkisen töitä 
uusitussa näyttelytilassa sekä Satakunnan museon ym-
päristöaiheisten mitalien näyttely Porissa.

1996 FIDEM XXV pidettiin Sveitsin Neuchâtelissa, Le 
Loclessa 12.–15.6. Mitalinäyttelyssä oli esillä 15 suoma-
laistaiteilijan 31 mitalia. Hvitträskin kesän mitalinäytte-
lyn 1996 taiteilija oli Reijo Paavilainen, jonka mitaleita ja 
rahoja oli esillä 6.8.–25.8.1996.

1997 Nelimarkka-museo ja Imatran taidemuseo järjes-
tivät yhteistyössä Killan kanssa suomalaista mitalitai-
detta esittelevän näyttelyn Imatran taidemuseossa 4.–
27.4.1997. Esillä oli yli 50 mitalitaiteilijan 135 mitalia.

Kesällä 1997 Kilta pystytti Mäntän Taidekeskus Honka-
hoviin suomalaista mitalitaidetta esittelevän, yhdeksän 
suomalaisen mitalitaiteilijan näyttelyn Mitalin kutsu, 
joka oli avoinna 6.7.–30.7.1997. Mäntässä järjestettiin 
myös Killan ensimmäinen kansainvälinen mitalitaiteen 
symposium, joka toteutettiin yhteistyössä Suomen Ku-
vanveistäjäliiton ja Suomen kuvataideakatemian kanssa. 
Hvitträskin kesänäyttelyssä oli esillä Tapio Junnon ja 
Pirkko Nukarin mitalitaidetta, Purnussa Aimo Tukiaisen 
mitaleita ja pienoisveistoksia. 

Mitalin kutsu Mäntän Taidekeskus Honkahovissa 
6.7.–30.7.1997, näyttelyluettelo. Killan arkisto.

Keski-Suomen museo järjesti Killan kanssa yhteistyössä 
mitalinäyttelyn Metalliin lyödyt sankarit – Mitalinäytte-
ly kansallisista merkkihenkilöistä ja urheilun saavutuksista 
Keski-Suomen museossa 19.9.–19.10.1997. Näyttely esit-
teli mitaleita museon kokoelmista ja Killan kokoelmista.

Lisäksi Rauman kaupungintalossa järjestettiin 23.9.–
3.11.1997 näyttely Suomi mitaleissa. Näyttely esitteli 
itsenäisyyden ajan mitaleita. Yli 100 mitalia oli jaotel-
tu näyttelyssä kymmenen aiheen mukaan: Killan presi-
denttisarja, itsenäisyys, valtio ja hallinto, talouselämä, 
kulttuuri, kirjallisuus, Suomi ja suomalaisuus, urheilu, 
yliopisto ja Rauma. Mitalit oli kerätty näyttelyyn Killan 
jäsenten ja Killan kokoelmista.

1998 Hvitträskin kesänäyttelyssä oli esillä kahdeksan 
nuoren kuvanveistäjän teokset. Näyttelyyn osallistuivat 
Juha Menna Helsingistä, Tero Lounas Nokialta, Sirpa 
Vartti ja Päivi Hellman Tampereelta, Sami Aho sekä Mi-
ka-Matti Nieminen, Aarno Rankka ja Jani Rättyä Turus-
ta. Mitaleja oli esillä 20, joista osa oli esillä myös Haagin 
FIDEMissä.
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FIDEM XXVI -kongressi ja mitalinäyttely pidettiin Alan-
komaissa Haagissa 23.10.–26.10. Varsinainen kongres-
sinäyttely järjestettiin Museum Beelden aan Zeessä 
Scheveningenissä. Suomen Haagin suurlähetystössä oli 
suomalaisen nykymitalitaiteen näyttely See it, Catch it, 
Touch it. Se kuului FIDEMin ohjelmaan, ja toteutettiin 
yhteistyössä suurlähetystön ja FIDEMin kanssa. 

1999 Toukokuussa 1999 järjestettiin Kankaanpään tai-
dekoulussa mitalitaidesymposium. Taidekoululla avat-
tiin nykymitalitaidenäyttely 7.5., ja se oli avoinna hei-
näkuun loppuun saakka. Näyttely jatkoi Kankaanpään 
Osuuspankkiin, jossa se oli avoinna 3.8.–30.9. Mitalei-
ta oli esillä reilu 100. Symposiumin mitaleita esiteltiin 
näyttelyssä 26.5.–30.7. Killan vuoden 1999 vuosimitali-
kilpailun ehdotukset olivat myös toukokuussa esillä tai-
dekoululla. 

Hvitträskin kesänäyttelyssä 1999 oli esillä Anja Juurik-
kalan mitalitaidetta. Lisäksi Kirkkohallituksessa Helsin-
gin Katajanokalla oli 12.1.–26.2. esillä 28 mitalin näytte-
ly, jonka Kilta koordinoi Arvo Ahon kuratoimana. 

2000 FIDEM XXVII järjestettiin Weimarissa Saksassa 
20.–24.9.2000. Mitalinäyttely oli Goethe-Nationalmu-
seumissa. Esillä oli 35 teosta 23 suomalaiselta kuvan-
veistäjältä.

2001 Keväällä 2001 Kilta järjesti yhteistyössä Urhei-
lumuseon kanssa näyttelyn, jonka keskiössä olivat ur-
heiluaiheiset taidemitalit. Kesällä 2001 Kilta osallistui 
mitalein Purnun kesänäyttelyyn ja Turun Köysiratagalle-
riassa järjestettiin kansainvälinen Uutta ja nuorta -mita-
lisymposium 7.6.–29.6.2001.

Tampereen taidemuseossa esiteltiin Killan kunniajäse-
nen, kuvanveistäjä Kauko Räsäsen mitalituotantoa, 184 
mitalia molemmin puolin. Puoli vuosisataa taidetta -näyt-
tely oli avoinna 21.10.2001–6.1.2002. Killan vuosikirja 
toimi näyttelyn näyttelyluettelona.

2002 FIDEM XXVIII järjestettiin Pariisissa. La Mon-
naien (Ranskan rahapajan) näyttelytiloihin pystytetyssä 
näyttelyssä oli esillä 47 suomalaista mitalia 32 taiteilijal-
ta. Purnun taidekeskuksen kesänäyttelyssä esiteltiin ja 
myytiin Mitalitaiteen vuosikilpailussa ja kuvanveiston 
opiskelijoiden kilpailussa sijoittuneiden mitaleita yhden 
näyttelyhallin mitalla. Näyttelyssä oli 51 mitalia 18 tai-
teilijalta. Purnussa oli myös esillä kirjailija-aiheisia mita-
leja Killan jäsenen Allan Ylisen kokoelmasta.

2003 Killan kunniajäsenen Toivo Jaatisen Mitali soikoon! 
-näyttely järjestettiin Tampereen taidemuseolla 12.5.–
3.8.2003. Killan vuosikirjassa 2002 on luettelo näyttelyn 
mitaleista.

2004 FIDEM XXIX järjestettiin Seixalissa Portugalissa 
24.–28.10.2004. Suomi osallistui näyttelyyn 42 mitalilla 
24 mitalitaiteilijan voimin. 

Tampereen taidemuseo järjesti Killan kunniajäsenen, 
kuvanveistäjä Heikki Häiväojan retrospektiivisen mitali-
näyttelyn Retro 12.6.–22.8.2004, ja mitalitaiteen vuosi-
kirja toimi näyttelyn näyttelyluettelona. 

Retro - Heikki Häiväojan mitalit ja veistokset  
Tampereen taidemuseossa 12.6.–22.8.2004, 

näyttelyjuliste. Killan arkisto.
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2005 Tampereen taidemuseossa järjestettiin keväällä 
2005 Killan 40-vuotisjuhlanäyttely. Näyttelyyn oli koot-
tu laaja kattaus mitalitaiteen menneisyyttä, nykyisyyttä 
ja tulevaisuutta. Mitaleita oli 141 taiteilijalta noin 350. 
Killan 40:s juhlavuosi oli samana vuonna kuin Suomen 
Kuvanveistäjäliiton 95-vuotisjuhlavuosi, jonka kunniak-
si järjestettiin näyttely Salon taidemuseon Veturitalliin. 
Näyttelyn yhteydessä oli myös mitalinäyttely, jossa oli 
esillä 52 mitalia 27 taiteilijalta.

2006 Mikael Agricolan juhlavuoden valtuuskunta järjes-
ti Mikael Agricolan juhlavuoden mitalikilpailun ehdotus-
ten näyttelyn Turun raatihuoneella, Turun tuomiokirkon 
sakastissa sekä Liedon Vanhalinnassa. Kilta oli mukana 
mitalikilpailun toimikunnassa.

2007 FIDEM XXX järjestettiin Colorado Springsissä 
USA:ssa. Vuosi 2007 oli FIDEMin 70-vuotisjuhlavuosi. 
Kongressinäyttely oli American Numismatic Associatio-
nin rahamuseossa. Suomen osasto koostui 24 taiteilijan 
34 mitalista. 

FIDEM XXX Colorado Springs USA, näyttelyluettelo.  
Killan arkisto.

Turussa järjestetyn kansainvälisen mitalitaiteen sympo-
siumin mitalit olivat esillä Taideakatemiassa.

2008 Vuosi 2008 oli näyttelytoiminnan välivuosi.

2009 Tampereen taidemuseolla esiteltiin Anja Juurikka-
lan mitalitaidetta hänen lahjoitettuaan mitalituotanton-
sa Killan kokoelmaan. Noin 50 taidemitalin lisäksi esillä 
olivat taidemuseon lahjoituksena saamat Juurikkalan 
pienoisveistokset.

2010 FIDEM XXXI järjestettiin Tampereella. Kongressin 
päänäyttely Puhuvaa ainetta – Talking Substance oli ylei-
sölle avoinna Tampereen taidemuseossa 17.6.–29.8.2010. 
Näyttely oli kuvanveistonäyttelyn Mitalitaidetta maail-
malta, kuvanveistoa läheltä - Art Medal in a Global World, 
Nearby Sculpture yhteydessä. Näyttelyssä haettiin kiinne-
kohtia mitalitaiteen ja kuvanveiston, sekä kansallisen ja 
kansainvälisen taiteen välillä. Näyttelyssä oli esillä noin 
1 000 teosta 500 taiteilijalta 29 maasta. Suomalaistai-
teilijoita oli mukana 30 ja 54 mitalia. Kongressin oheen 
oli järjestetty myös muita mitalinäyttelyitä; mitalien ja 
pienoisveistosten näyttely Suomalaista mitalitaidetta ja 
pienoisveistoksia Galleria Saskiassa ja Suomalaisia kirjaili-
jamitaleita -näyttely pääkirjasto Metsossa. 

Näkymä Tampereen FIDEM kongressin näyttelystä  
Tampereen taidemuseolla 2010.  

Kuva Tampereen Taidemuseo, Jari Kuusenaho. 
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FIDEM XXXI kongressin näyttelyluettelo. Killan arkisto.

Kongressin yhteydessä esiteltiin myös vasta-avattu 
nettigalleria, joka pystytettiin Killan internetsivuille. 
Nettigalleria avattiin suomalaisen nykymitalitaiteen 
ikkunaksi. FIDEMin suomalaismitalit matkasivat Tam-
pereen näyttelyn jälkeen Helsinkiin Nordean Senaatin-
torin konttoriin, jossa järjestettiin mitalinäyttely 17.9.–
30.11.2010. Esillä oli 54 mitalia. 

2011 Mäkelänrinteen lukiossa järjestettiin mitalinäyt-
tely 30.8.–10.10.2011. Esillä oli 70 mitalia 35 eri taiteili-
jalta vuodesta 1951 vuoteen 2010.

2012 FIDEM XXXII järjestettiin Glasgow śsa Iso-Bri-
tanniassa. Hunterian museon Kelvin Galleryssä oli 27 
mitalia 17 suomalaistaiteilijalta. Näyttely oli avoinna 
10.7.–30.9.2012.

2014 FIDEM XXXIII järjestettiin Bulgarian Sofiassa. 
Neljältätoista suomalaistaiteilijalta oli esillä 19 mitalia. 
Folkhälsanin senioritalossa Helsingissä järjestettiin pie-
nempi mitalinäyttely.

2015 Vuonna 2015 Kilta juhli 50-vuotista taivaltaan. 
Juhlanäyttely pidettiin Tampere-talon Talvipuutarhassa 
24.10.–24.11.2015. Juhlanäyttelyn teema oli Rakkaudes-
ta. Mitaleita oli esillä 60-luvulta nykypäivään. Näyttelys-
sä esiteltiin myös omassa vitriinissään mitalin valmis-
tusvälineitä, kuten muovailuvälineitä. 

Killan 50-vuotisnäyttely Tampere-talon 
Talvipuutarhassa. Kuvat Juhani Haapamäki.

2016 FIDEM XXXIV järjestettiin Belgian Gentissä. 
Kongressin yhteydessä järjestettiin uusimman mitalitai-
teen näyttely, joka siirtyi myöhemmin Gentistä Namu-
riin TreMa. -museoon. Kongressista kerrotaan enemmän 
käsillä olevassa vuosikirjassa.

LÄHTEET: 

Suomen Mitalitaiteen Killan arkisto: vuosikertomukset, 
pöytäkirjat, näyttelyluettelot ja -julisteet 

Killan julkaisemat vuotuiset julkaisut: Mitali-Medaljen  
ja Mitalitaiteen vuosikirja

Mitali XX. Suomen Mitalitaiteen Kilta: 20 toiminnan vuotta.  
Leena Passi, 1985

FIDEMin (Fédération Internationale de la Médaille d’Art )  
internet-sivut: www.fidem-medals.org/
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TASAVALLAN PRESIDENTIT  
MITALEISSA

OUTI JÄRVINEN

Suomen Mitalitaiteen Kilta on, kuten tunnettua, lyöttänyt 
tasavallan presidenteistä mitalisarjan, jota on presidentti 
Kekkosen jälkeen täydennetty aina uuden presidentin vir-
kakaudella. Nyt, kun sarjan uusin jäsen, tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistön mitali on sitkeän työn jälkeen nähnyt 
päivänvalon, on ehkä paikallaan luoda silmäys muihin presi-
denttimitaleihin. Artikkelissa keskitytään Killan tuottamaan 
sarjaan. Kaikkia maassamme tuotettuja presidenttiaiheisia 
mitaleita ei siis tässä yhteydessä käsitellä.

MITÄ MEILLÄ OLI ENNEN KILLAN 
PRESIDENTTISARJAA?

Kaikista Suomen presidenteistä on Killan presidentti-
sarjan lisäksi olemassa jonkinlainen mitali, toisista jopa 
useampia, mutta kaikki eivät liity heidän presidentin-
virkaansa. Esimerkiksi Mannerheim toimi presidentti-
nä 1944–46, mutta varhaisimmat hänen kunniakseen 
lyödyt mitalit (taiteilijoina Akseli Gallen-Kallela ja John 
Munsterhjelm) liittyvät hänen toimintaansa valkoisen 
armeijan johdossa 1918. Mannerheimin 75-vuotissyn-
tymäpäivää juhlittiin jatkosodan aikana 1942, ja Emil 
Wikströmiltä tilattiin sen kunniaksi mitali. Jussi Vikai-
sen 1960 valmistunut mitali taas lyötettiin Mannerhei-
min ratsastajapatsaan paljastamisen muistoksi. 

Svinhufvudin 60-vuotismitali (Emil Wikström 1921) 
osuu hänen pääministerikaudelleen. Myös Ståhlbergis-
ta on olemassa 60-vuotismitali (Viktor Jansson – Emil 
Filén). Hän ehti täyttää 60 vuotta ennen presidenttikau-
tensa alkua 1925, mutta mitali valmistui vasta muuta-
maa vuotta myöhemmin. Ståhlberg-mitali toteutettiin 
kilpailun perusteella yhdistämällä kaksi eri ehdotusta, 
mutta mielenkiintoisinta asiassa on, että muutama kil-
pailuun jätetyistä ehdotuksista toteutettiin myöhemmin 
valettuina mitaleina (Emil Halonen, Arttu Halonen). 

Niitä ei tuohon aikaan tehnyt käytännössä kukaan muu 
kuin Gerda Qvist. Kyösti Kallio kuoli 15.12.1940 vain 
kolme viikkoa sen jälkeen, kun hän oli pyytänyt eroa pre-
sidentinvirasta, ja hänen kunniakseen tehtiin kaksikin 
muistomitalia (Mauno Oittinen 1941 ja Kalervo Kallio 
1946). Paasikivi täytti 75 vuotta loppuvuodesta 1945 
vain hiukan ennen presidentiksi valintaa, mutta synty-
mäpäivän kunniaksi lyöty mitali valmistui vasta 1947.1

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 1920-luvun 
suurponnistusta, Suomen sodan sankarit -mitalisarjaa 
voidaan pitää ensimmäisenä suomalaisena suurmies-
sarjana. Samanlaista sarja-ajattelua voidaan nähdä Sääs-
töpankkien 1950-luvun lopulla alkunsa saaneissa ns. 
säästöpankkirahoissa. Näitä pienoismitaleita lyötiin suu-
ria määriä asiakkaille jaettavaksi säästöpankkiviikkojen 
aikana vuosina 1959–67, ja aiheina olivat suomalaisen 
kulttuurin merkkimiehet sekä maamme presidentit.

Sarja huipentui Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 1967 
säästöpankkirahaan, jonka etusivulla oli Toivo Jaatisen 
muovailema istuvan presidentin Urho Kekkosen muoto-
kuva. Tässä sarjassa olivat mukana myös Lauri Kr. Relan-
der (1961) ja Risto Ryti (1964), joista ei sitä ennen ollut 
mitalia tehty. Relanderin ja Kallion tapauksessa säästö-
pankkirahat muovaili presidentin poika. Ragnar Relan-
der ja Kalervo Kallio olivat kumpikin kuvanveistäjiä, jois-
ta Kallio oli myös merkittävä mitalitaiteilija (ja aiemman 
muistomitalin muovailija).

I Eila Hiltunen: C. G. Mannerheim 1967

II Nina Terno: Risto Ryti 1967

III Terho Sakki: Lauri Kr. Relander 1967
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KILLAN PRESIDENTTISARJA – 
IDEASTA TOTEUTUKSEEN

Kahdeksan mitalia sisältäneen presidenttisarjan toteut-
taminen oli monipolvinen tapahtumasarja, joka ansait-
see tässä tulla dokumentoiduksi. Se oli puheenaiheena 
lähes jokaisessa Killan hallituksen kokouksessa syksystä 
1966 aina vuoden 1968 loppuun. Kokouksia järjestettiin 
tiheään tahtiin, ja hallituksen jäsenet näkivät paljon vai-
vaa neuvotellen lukuisien yhteistyötahojen kanssa.

Killan keskuudessa ryhdyttiin suunnittelemaan presi-
denttimitaleiden tuottamista heti kun toiminta oli saa-
tu käyntiin. Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuosi 
1967 lähestyi, ja mitalitaiteen piireissä koettiin, että mi-
taleiden lyöttäminen maamme presidenteistä olisi sopiva 
tapa juhlistaa sitä. Virallinen aloite tuli Kultateollisuus 
Ky:n toimitusjohtajalta Arno Viljaselta.2 Viljanen esitti 
kahdeksan mitalin sarjaa, ja ilmoitti olevansa halukas 
sarjan lyömiseen ”aatteelliselta pohjalta, pyrkien taiteel-
lisesti täysipainoiseen lopputulokseen”. Ehdotus ei tul-
lut puun takaa, sillä hallituksen toimihenkilöt Jorma K. 
Miettinen (pj), Jouko Voionmaa (yleissihteeri) ja Edwin 
Törmälä (varainhoitaja) olivat jo käyneet asiasta neuvot-
teluja.

Periaatepäätös sarjan toteuttamisesta tehtiin syyskuus-
sa 1965. Siinä yhteydessä sovittiin, että jokaisen mitalin 
muovailee eri taiteilija, ja jokainen mitali olisi oma eril-
linen yrityksensä. Yhteistyö ei-poliittisten taustayhtei-
söjen kanssa katsottiin tarpeelliseksi, mutta päätösvalta 
haluttiin pitää Killan käsissä. Taiteellisen toteutuksen 
suhteen hallitus linjasi, että etusivulla on oltava muoto-
kuva sekä mielellään presidentin nimi.3 

Kahdeksan mitalin sarja todettiin pian liian vaativaksi 
ponnistukseksi suunnitellussa aikataulussa toteutetta-
vaksi. Niinpä hanke päätettiin rajoittaa neljään viimei-
seen presidenttiin istuvasta presidentistä Urho Kekko-
sesta lähtien (Kekkonen, Paasikivi, Mannerheim ja Ryti). 
Samoin todettiin, että yhteistyö Kultateollisuuden kans-

sa ei käy päinsä, ainakaan esitetyin ehdoin. Kultateolli-
suus olisi vastannut kutsukilpailun taiteilijapalkkiois-
ta ja mitaleiden myynnistä. Kilta olisi saanut kiinteän 
korvauksen, ja Kultateollisuus olisi korjannut voitot tai 
vastaavasti kärsinyt tappiot. Hanketta päätettiin edistää 
itsenäisesti, ja tarjoukset neljän mitalin lyöttämisestä 
pyydettiin Kultateollisuudelta sekä Auran Kultaseppä 
oy:ltä.

Päätös oli vastikään tehty, kun istuvalta presidentiltä 
Urho Kekkoselta käytiin pyytämässä suostumus mitalin 
tekemiselle joulukuussa 1966. Presidentti suostui ehdo-
tukseen, mutta antoi samalla ymmärtää, että sarja ei oli-
si kokonainen ilman loppujen neljän presidentin mitalia. 
Asiasta ei ollut ehditty muodostaa kantaa, kun Suoma-
lainen-lehti keväällä 1967 teki aloitteen Relander-mita-
lin lyöttämisestä.4 Aloite, johon sisältyi myös tarjous ta-
loudellisesta tuesta, otettiin vastaan ja Relander-mitali 
liitettiin sarjaan. Näin tultiin kronologiassa hypätyksi 
P. E. Svinhufvudin ja Kyösti Kallion yli. Tällä haluttiin 
korjata se puute, ettei Relanderista ollut entuudestaan 
olemassa mitalia. Säästöpankkirahoja ei varmaankaan 
tässä yhteydessä laskettu mitaleiksi, vaikka ne esim. Lai-
takarin Suomen mitalit -julkaisuun päätyivätkin. Suoma-
lainen-lehti nähtiin potentiaalisena kumppanina myös, 
kun aloitettiin keskustelu kolmen sarjasta vielä puuttu-
van mitalin toteuttamisesta. Lehti tilasi mitaleista myös 
valetun reliefisarjan.5

Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuoden toimikunta 
tuki mitalihanketta rahallisesti, mutta sarja ei kuulunut 
virallisesti juhlavuoden ohjelmaan. Hankkeen käynnis-
tämisen yhteydessä päätettiin lyöttää myös juhlavuoden 
mitali, joka sai virallisen statuksen. Sen toteutti Kilta 
yhdessä sotaveteraanijärjestöjen kanssa. Yhteistyö-
kumppaneita olivat mm. Suomen Pankki Rytin ja Kallion 
mitaleiden ja Mannerheim-liitto sekä Sotaveteraaniliitto 
Mannerheim-mitalin kohdalla. Mannerheim-liitto sai oi-
keuden lyödä 20 hopeista mitalia. Yksi hopeinen kappale 
sisällytettiin myös taiteilijakappaleisiin.6

Ensimmäisenä valmistui Eila Hiltusen muovailema Man-
nerheim-mitali, jonka ensikappaleet ojennettiin presi-
dentti Kekkoselle Tamminiemessä ja Mannerheim-sää-

IV Pekka Kontio: J. K. Paasikivi 1967

V Aimo Tukiainen: Urho Kekkonen 197

VI Kauko Räsänen: P. E. Svinhufvud 1968
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tiölle Mannerheim-museossa 1.6.1967. Jälkimmäisessä 
tilaisuudessa esiteltiin myös muut sarjan mitalit, eli 
Nina Ternon muovailema Risto Ryti, Aimo Tukiaisen Ur-
ho Kekkonen sekä Pekka Kontion J. K. Paasikivi. Relan-
der-mitalia ei tiedotteissa tuolloin vielä mainittu, mutta 
seuraavana vuorossa olleen Ryti-mitalin julkistamisen 
yhteydessä 4.8. sen, kuten kahden muunkin mitalin sa-
nottiin valmistuvan itsenäisyyspäivään mennessä. Terho 
Sakin muovailema Relander-mitali julkistettiin sarjan 
seuraavana 24.10., ja seuraavat kaksi hyvissä ajoin ennen 
määräpäivää.7 Sarjan loput mitalit, Kauko Räsäsen Svin-
hufvud, Johan Finnen K. J. Ståhlberg sekä Raimo Hei-
non Kyösti Kallio valmistuivat seuraavana vuonna.

SUORIA TILAUKSIA JA KUTSUKILPAILUJA

Tekijöiksi oli valikoitunut sekä nousevia nimiä että jo 
asemansa vakiinnuttaneita taiteilijoita, mutta miksi juu-
ri heidät valittiin? Tukiainen (1917–1996) oli aloittanut 
mitalitaiteilijan uransa jo 1940-luvulla, Hiltunen (1922–
2003) ja Räsänen (1926–2015) olivat lyöneet itsensä lä-
pi 50-luvulla. Molemmilla oli teosluettelossaan parisen 
kymmentä mitalia, Tukiaisella jonkin verran enemmän. 
Terho Sakki (1930–1997), Raimo Heino (1932–1995) 
ja Pekka Kontio (1933–1976) olivat tehneet neljä mita-
lia ennen vuotta 1967, Johan Finne (s. 1918) vain kak-
si. Mielenkiintoista on, että Nina Ternon (1935–2003) 
ei tiedetä ennen tätä tehneen ainuttakaan mitalia, eikä 
hänen nimensä esiinny mitalitaiteen vuosikilpailujen 
palkittujen joukossa. Terno oli tosin menestynyt muissa 
kilpailuissa 1960-luvun alkupuolella.8 Hän oli kuitenkin 
enemmän tunnettu eläinaiheisista teoksista kuin 
muotokuvista. Konkareita lukuun ottamatta kukaan 
taiteilijoista ei ollut tehnyt kuin korkeintaan muutaman 
muotokuvamitalin.

Kaikki olivat olleet tavalla tai toisella Killan toimin-
nassa. Finne, Sakki ja Kontio istuivat Killan hallituk-
sessa, kun hanke käynnistettiin, Kontion tosin korvasi 
Räsänen jo kevätkokouksessa 1966. Samalla Hiltunen 
ja Toivo Jaatinen tulivat hallitukseen Suomen Kuvan-
veistäjäliiton edustajina Sakin ja Heikki Niemisen jää-
tyä pois. Finne ja Kontio olivat myös olleet mukana, kun 
Killan perustamista suunniteltiin maaliskuussa 1965, 

samoin kuin Tukiainen ja Terno. Perustavassa kokouk-
sessa 13.4.1965 oli läsnä myös Raimo Heino. Finne, Hil-
tunen ja Räsänen olivat olleet myös sääntöjen laatimista 
ja varsinaista perustamista varten nimetyssä toimi-
kunnassa. Käytännössä voi olettaa, että lähes kaikki 
mitalitaiteen tekemisestä kiinnostuneet taiteilijat olivat 
vähintäänkin Killan jäseniä.

Tietojen mukaan Rytin ja Kallion mitaleista järjestet-
tiin kutsukilpailu.9 Pöytäkirjoihin ei kuitenkaan ole 
kirjattu, miksi näin päätettiin tehdä.10 Lokakuussa 1966 
oli päätetty, että Rytin ja Kekkosen mitalit toteutetaan 
kilpailun pohjalta, muut suorina tilauksina. Näinhän ei 
lopulta tapahtunut, vaan kilpailu järjestettiin vain Rytin 
mitalista. Toteutustapa vaikuttaa nykynäkökulmasta 
hiukan erikoiselta. Hallitus valitsi kymmenen kuvan-
veistäjää, joille annettiin numerot. He olivat Aimo Tuki-
ainen, Pekka Kontio, Terho Sakki, Heikki Häiväoja, Nina 
Terno, Kauko Räsänen Johan Finne, Heikki Varja, Oskari 
Jauhiainen ja Raimo Heino. Heistä Finne ja Räsänen oli-
vat paikalla kokouksessa, jossa asiasta päätettiin, mutta 
poistuivat oman asemansa käsittelyn ajaksi.11 Tarkoitus 
oli järjestää kaksi kilpailua ja tarjota kuudelle ”ensin si-
joittuneelle” mahdollisuutta valita, kumman mitalin he 
haluaisivat tehdä, ja tiedustella suostuvatko taiteilijat 
Killan päätökseen, mikäli toivomusta ei voida huomioi-
da.

Päätös kuitenkin kääntyi myöhemmin, ja kutsukilpailu-
na järjestettiin ensimmäisen sarjan osalta Ryti-mitali, 
johon pyydettiin luonnokset Räsäseltä, Ternolta ja Var-
jalta. Häiväoja ja Sakki olivat jo saaneet muita mitalitila-
uksia, joten heidät jätettiin pois nimilistalta. Suoraan ti-
lattavien mitaleiden tekijöiksi päätettiin pyytää Hiltusta 
(Mannerheim), Tukiaista (Kekkonen) ja Kontiota (Paasi-
kivi). Hiltunen valittiin alkuperäisen listan ulkopuolelta. 
Hän oli Killan hallituksessa Suomen Kuvanveistäjäliiton 
yksivuotisella mandaatilla, mutta oli pyytänyt edellises-
sä kokouksessa eroa.12

VII Raimo Heino: Kyösti Kallio 1968

VIII Johan Finne: K. J. Ståhlberg

IX Toivo Jaatinen: Mauno Koivisto 1983
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Kun loppujen kolmen mitalin toteuttamiseen ryhdyttiin, 
päätettiin niidenkin kohdalla järjestää yksi kutsukilpai-
lu. Suoran tilauksen saivat Räsänen Svinhufvud-mita-
lista ja Finne Ståhlbergista. Kallio-mitalin kilpailuun 
päätettiin kutsua Raimo Heino, Kain Tapper ja Heikki 
Konttinen. Heistä Tapper oli tehnyt yhden rautatieaihei-
sen mitalin (Suolahti – Haapajärven rautatien valmistu-
minen 1962). Konttisen ensimmäinen mitali (Hannes 
Kolehmainen) taas on vuodelta 1969. Asiasta olivat pöy-
täkirjojen mukaan päättämässä mm. Räsänen ja Kontti-
nen itse. He poistuivat kokouksesta siinä vaiheessa, kun 
taiteilijapalkkioita käsiteltiin. Samassa kokouksessa hy-
lättiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran taholta tullut 
esitys, että Kallio-mitali toteutettaisiin kuvanveistäjä 
Lauri Leppäsen (1895–1977) vuonna 1931 muovaileman 
Kallion muotokuvan pohjalta. Hiukan epäselväksi jää, 
mitä muotokuvaa tarkoitettiin. Leppänen oli kyllä teh-
nyt kookkaat muotokuvareliefit Ståhlbergista ja Manner-
heimista (joista jälkimmäinen on vuodelta 1931), mutta 
Kallion muotokuvan olemassaolosta ei tunnu löytyvän 
tietoja.

Kukin taiteilija toteutti mitalinsa omalla tunnetulla tyy-
lillään. Mallina käytettiin luonnollisesti yhtä muotoku-
vaa lukuun ottamatta valokuvia.13 Lähteet eivät kerro 
kenestä on kyse, mutta Kekkonen ainoana elossa olleena 
sarjan presidenttinä lienee ollut se poikkeus. Jälkikäteen 
tarkasteltuna muotokuvista nousee ensimmäisenä 
esiin Kontion varsin omaleimaisesti ääriviivapiirroksen 
tapaan toteuttama Paasikiven profiilimuotokuva. Se 
tekee selvän pesäeron siitä varsin kaavamaiseksi muo-
dostuneesta kuvaustavasta, jota on käytetty lukuisissa 
Paasikiven muotokuvissa. Samalla se onnistuu näen-
näisen satunnaisella pintakuvioinnilla synnyttämään 
assosiaation valokuviin, joissa Paasikivi tupruttelee tyy-
tyväisenä sikariaan. Kekkosen muotokuvassa lienee ollut 
julkisuuskuvastaan tarkan presidentin itsensä vaikutus-
ta, mutta mitalin takasivulle Tukiainen on päässyt ujut-
tamaan tyypillistä huumoriaan. Takasivu, noitarummun 

koristeltu kalvo on täynnä kuvioita, jotka muistuttavat 
shamanistisia merkkejä. Erilaisten kirjainyhdistelmien 
seasta erottuu UKK, ihmistä kuvaava merkki on saanut 
juoksijan hahmon, ilmeisesti aurinkoa kuvaava merk-
ki puolestaan hymynaaman. Kekkosen rakas harrastus 
hiihtäminenkin on saatu mukaan.

HANKKEEN TALOUS 

Killan hallitus onnistui hankkimaan mitalisarjalle ta-
loudellista tukea usealta taholta. Päärahoittajaksi oli 
alun perin suunniteltu Suomen 50-vuotisjuhlavuoden 
toimikuntaa, mutta sieltä saatiin lopulta vain 15 000 
markkaa (nykyrahassa noin 26 000 euroa). Vuoden 1967 
tilinpäätöksessä (ennen kolmen viimeisen mitalin lyö-
mistä) hankkeen kulut olivat vajaat 53 000 markkaa (n. 
92 000 euroa), tuotot puolestaan vajaat 73 000 markkaa 
(n. 125 500 euroa), josta eri avustusten osuus oli 24 000 
markkaa (n. 41 500 euroa). Seuraavana vuonna vastaavat 
luvut olivat 44 027,60 kuluja ja 60 461,65 tuottoa, josta 
avustuksia oli 8 500 markkaa. Taloudellinen uhkayritys 
kääntyi siis lopulta voitoksi. Mitaleita myytiin aluksi 20 
markan hintaan (reilut 34 euroa), Killan jäsenille hinta 
oli 16 mk (n. 28 euroa). Valmistuskustannusten noustua 
hinnaksi tuli 25 markkaa (reilut 43 mk). Taiteilijoille 
maksettu korvaus oli 2 500 markkaa (n. 4 330 euroa).

Mitalia myytiin, paitsi ennakkotilauksina, pääasias-
sa Kultateollisuuden kautta, mutta myös Suomen kul-
tasepät ja Rautatiekirjakauppa eli nykyiset R-kioskit 
mainittiin myyntikanavina. Mitaleiden laajemmasta 
jakelusta päätettiin luopua, kun kävi ilmi, ettei ennak-
kopäätös myynnin verovapaudesta pätenyt. Liikevaih-
tokonttori päätti, että ”näiden taide-esineiden” jakelu 
on verollista.14 Päätös saatiin kumottua, ja verovapaa 
myynti sai jatkua vuoden 1968 loppuun. Jäljelle jääneitä 
mitaleita kaupattiin Suomen kansallismuseon kautta, 
ja tuotot siirrettiin mitalitaiteen edistämisrahastoon. 
Kokonaismyynti vuosina 1967–68 oli 6 269 kappaletta. 
Ylivoimaisesti suosituin oli Mannerheim-mitali 1 829 
kappaleen myynnillä Kekkosen ollessa hyvä kakkonen 
(918 kpl). Paasikivi, Ryti, Relander ja Svinhufvud 
(ainoana vuonna 1968 toteutetuista mitaleista) ylsivät 
yli 600 kappaleen myyntiin, viimeisinä valmistuneiden 

X Heikki Häiväoja: Martti Ahtisaari 1994

XI Matti Peltokangas: Tarja Halonen 2000

XII Tapio Kettunen: Sauli Niinistö 2016
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Ståhlbergin ja Kallion jäädessä vaatimattomampiin 
lukuihin. Mitaleiden lyöntimääristä on vaikeata löytää 
lopullisia lukuja. Lähtökohtana pidettiin 600 kappaletta, 
ja taiteilijoille maksettava lisäkorvaus edellytti kaikki 
kahdeksan mitalia yhteen laskien 3 600 kappaleen 
kokonaislyöntimäärää.

Mielenkiintoinen sivujuonne presidenttimitalihankkees-
sa on Suomen mitalitaiteen edistämissäätiö. Sellainen 
oli päätetty perustaa mitalisarjan tuottajaksi eli hallin-
noimaan hanketta varten eri tahoilta saatavia varoja. 
Pohjarahastoksi oli päätetty siirtää 1 000 markkaa (ny-
kyrahassa reilut 1 700 euroa). Säätiön perustamisesta 
päätettiin ylimääräisessä kokouksessa joulukuussa 1966. 
Hanketta päätettiin lykätä, kun kävi ilmi, että Säätiöre-
kisterissä vaadittu pääomasumma oli 10 000 markkaa, 
ja siihen eivät Killan varat riittäneet. Säätiön toteutta-
misesta ”aikaisemmin kaavaillussa muodossa” luovuttiin 
vuoden 1968 puolella, kun todettiin, että hankkeelle oli 
saatu valtiovallan tuki, ja käytäntö sitoisi turhaan Killan 
käyttövaroja.15 

SARJAN JATKO

Jatkoa presidenttisarjaan saatiin lopulta odottaa aina 
1980-luvun alkuun saakka. Presidentin virkakausia ei 
Kekkosen aikana ollut vielä rajattu kahteen kauteen ku-
ten nykyisin, vaan hän oli virassa melko tasan 25 vuot-
ta. Hänen seuraajansa presidentti Mauno Koivisto sai-
kin mitalinsa varsin pian virkaan astumisensa jälkeen. 
Mitalin muovaili Toivo Jaatinen (s. 1926), joka oli ollut 
ehdolla jo, kun mitalisarja aloitettiin. Samoin on Heikki 
Häiväojan (s. 1929) laita; hän sai muovaillakseen seuraa-
van presidentin Martti Ahtisaaren mitalin vuonna 1994 
– mitalista teetettiin uusintalyönti Ahtisaaren saatua 
Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008.16 Presidentti 
Haloseen päästyä on taiteilijavalinnan perusteena pidet-
ty menestymistä mitalitaiteen vuosikilpailuissa. Valin-
nassa päädyttiin Matti Peltokankaaseen (s. 1952), jolla 
oli ansiolistallaan kolme voittoa sekä kaksi kakkossijaa.17 
Sarjan uusin mitali, presidentti Niinistö poikkeaa aikai-
semmista siinä, että Kilta ei toteuttanut sitä yksinään, 
vaan yhteistyössä toisen presidenttimitaleita tuottaneen 

tahon, Paasikivi-Seuran kanssa. Mitalin muovaili Tapio 
Kettunen (s. 1963).

MUITA MITALEITA

Presidenttiaiheisia mitaleita ovat tuottaneet myös mo-
net muut tahot, joista Paasikivi-Seura on mainittava 
ensimmäisenä. Se on pyrkinyt ajoittamaan mitalit presi-
denttien merkkipäiviin. Ensimmäisenä lyötettiin Kauko 
Räsäsen muovailema presidentti Kekkosen 80-vuotismi-
tali. Seuraava mitali lyötettiin vuonna 1983, kun presi-
dentti Koivisto täytti 60 vuotta. Sen muovaili Terho Sak-
ki. Vuonna 1986 olikin vuorossa presidentti Kekkosen 
muistomitali, jonka muovaili Raimo Heino. 1990-luvulle 
osuvat presidentti Koiviston 70-vuotismitali (Jarkko 
Roth 1993), presidentti Paasikiven 125-vuotismuisto-
mitali (Kimmo Pyykkö 1995) ja presidentti Ahtisaaren 
60-vuotismitali (Kimmo Pyykkö 1997). Presidentti Ha-
lonen täytti 60 vuotta 2003, ja Erja Tielisen muovailema 
mitali valmistui seuraavana vuonna.

Itsenäisyyden juhlavuonna 1977 sai mitaleita tuolloin 
aktiivisesti keräilijöille tuottanut Sporrong syyn tuottaa 
oman presidenttimitalisarjansa. Sen sai toteutettavak-
seen Raimo Heino. Mitalit on toteutettu varsin kaava-
maisesti, mutta poikkeuksena muihin mitaleihin tässä 
sarjassa on huomioitu myös presidenttien puolisot.

Jos Mannerheim ja Kekkonen olivat Killan sarjan suo-
situimmat presidentit, voidaan sama todeta myös, kun 
tarkastellaan kaikkia presidenteistä tuotettuja mitalei-
ta. Varsinkin Kekkonen oli suosittu aihe mitaleissa jo 
elinaikanaan. Molemmista on lyöty mitaleita ulkomaita 
myöten, ja molemmista on lyöty myös oma mitalisarja. 
Kilta kunnioitti Kekkosen 75-vuotispäivää lyöttämällä 
kolmen mitalin sarjan, jonka taiteilijoina olivat Toivo 
Jaatinen, Heikki Nieminen ja Leila Turpeinen. Sarjaa lyö-
tiin paitsi pronssista ja hopeasta, myös eksklusiivisesti 
kullasta. Heikki Häiväojan muovailema kolmen Manner-
heim-mitalin sarja lyötettiin, kun Mannerheimin synty-
mästä tuli kuluneeksi 130 vuotta 1997.
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1  Ks. Boström, H. J, Suomen muistorahat I. Helsinki 1932 ja Laitakari, Aarne, Suomen mitalit 1936–1968. Muut tiedot 
artikkelissa käsitellyistä mitaleista ovat peräisin Suomen kansallismuseon rahakammion eri arkistoista.

2  SMK hallitus, pöytäkirja 28.9.1965. Suomen Mitalitaiteen Killan arkistot (SMK arkisto). Presidenttisarjan 
syntyä ja mitaleiden toteutusta koskevat tiedot ovat pääasiassa peräisin Killan arkistosta, ellei toisin mainita. 
Aineisto koostuu pääasiassa kokouspöytäkirjoista, jäsenkirjeistä sekä toimintakertomuksista.

3  Tästä tosin hallituksen taiteilijajäsen Pekka Kontio oli eri mieltä – Kontio muovaili sittemmin 
sarjan Paasikivi-mitalin, ja sijoitti presidentin nimen takasivulle.

4  Suomalainen-lehdestä on vaikeata löytää tarkempaa tietoa. Se on ollut ilmaisjakelulehti, jota toimitti ainakin vuonna 67 Aarne 
Pönkänen. Pönkänen oli tykistöupseeri, joka toimi sodan jälkeen usean maanpuolustusaiheisen lehden päätoimittajana; ks Wikipedia-
artikkeli Aarne Pönkänen: https://fi.wikipedia.org/wiki/Aarne_P%C3%B6nk%C3%A4nen  (viitattu marraskuussa 2016).

5  Reliefien nykyinen omistaja tai sijaintipaikka ei ole tiedossani.

6  Mannerheim-mitalin muovaillut Kauko Räsänen ryhtyi jossain sisällyttämään sopimuksiinsa ehdon, jonka perusteella hänen 
taiteilijakappaleisiinsa sisältyi myös hopeinen mitali. Näin hän keräsi huomattavan kokoelman hopeisia kappaleita omista mitaleistaan.

7  Presidenttisarjan ensimmäiset mitalit on merkitty rahakammion diaariin 27.11.1967.

8  3. palkinto valtion taidekilpailussa 1961, 2. palkinto 1964 ja 1. palkinto nuorten kansainvälisessä 
kuvanveistokilpailussa Hollannissa 1965; Kuvataiteilijat 2004. Helsinki 2004, 851.

9  Passi, Leena, Mitali XX. Suomen Mitalitaiteen Kilta. 20 toiminnan vuotta. [Helsinki] 1985, 24.

10  Kilpailujen voittajat, Terno ja Heino olivat joka tapauksessa tekijöiksi valikoituneiden nuoremmasta päästä.

11  Päätöksen tekivät näin ollen Jorma K. Miettinen, Jouko Voionmaa ja Edwin Törmälä.

12  Tätä päätöstä olivat tekemässä Miettinen, Voionmaa, Törmälä, Finne, Jaatinen, Räsänen, Martti Salmi sekä Hiltusen tilalle tullut Heikki Konttinen.

13  Voionmaa, Jouko, Taide-esine kotiinne. Suomalainen n:o 4 joulukuu 1967, s.3.

14  Vastaavanlaiseen tulkintaan törmäsivät 2010 Tampereen fidem-näyttelyyn ulkomailta toimitetut mitalit, 
joiden tullivakuuden määrään vaikutti niille määritelty 22 prosentin verokanta, ks. Suominen, Tapio, Puhuvaa 
ainetta harvoille ja valituille. Mitalitaiteen vuosikirja 2010. Helsinki 2011, 7–15 (10, 12).

15  Tämän jälkeen perustettiin Suomen mitalitaiteen edistämisrahasto, ja siihen siirrettiin 5 000 markkaa Killan varoista. 
Järjestelyt kuitenkin jäädytettiin toistaiseksi. Mitalitaiteen edistämissäätiö perustettiin lopulta vuonna 2003.

16  Erotuksena alkuperäisestä lyönnistä näissä mitaleissa on Nobel-palkintoon viittaava syrjäkirjoitus.

17  Löyttyniemi, Veikko, Sijoitukset vuosimitalikilpailuissa. Mitalitaiteen vuosikirja 2001. [Helsinki 2001], 54–55.

18  Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mitalista kerrotaan enemmän toisaalla tässä vuosikirjassa.

LOPUKSI

Mitalitaide oli myötätuulessa kun Kilta ryhtyi työhön 
presidenttisarjan aikaansaamiseksi. Taloudellisen tuen 
hankkiminen oli työn takana, mutta toisaalta kahdeksan 
mitalin sarja oli melkoinen tavoite. Sarjan myöhemmät 
lisäykset on toteutettu yksittäin, ja niiden taloudel-
linen pohja on onnistuttu turvaamaan vähintäänkin 
ennakkotilauksin. Vastaavaa sitoutumishalukkuutta 
ei nykymaailmassa tunnu enää löytyvän. Tasavallan 
presidentti Sauli Niinistön mitalin toteuttamisesta 
ryhdyttiin neuvottelemaan hänen astuttua virkaansa 

vuonna 2012, mutta monivaiheinen projekti konkre-
tisoitui vasta vuonna 2016. Jo alkumetreiltä oli selvää, 
että presidenttimitaleita aiemmin tuottaneen kahden 
tahon, Suomen Mitalitaiteen Killan ja Paasikivi-Seu-
ran on yhdistettävä voimansa.18 Tätä kirjoitettaessa ei 
vielä ole selvillä, tuleeko hankkeen tilinpäätös olemaan 
plus- vai miinusmerkkinen. Voimme joka tapauksessa 
olla tyytyväisiä siitä, että mitalisarjaa onnistuttiin 
jatkamaan ja nykypäivänä harvinaiseksi käynyt ilmiö, 
uusi taidemitali näki päivänvalon.

Kaikkien Killan presidenttisarjan mitaleiden halkaisija on 72 mm, ja ne on lyöty pronssista. Kuvat Outi Järvinen
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PERHEMITALIT
MAURI SOMPA

Mitalit ovat yleensä luonteeltaan julkisia, mutta niitä on 
perinteisesti teetetty myös perhepiirissä. Nämä perhe-
mitalit voivat olla hyvinkin yksityisiä ja intiimejä. Sosi-
aalineuvos Mauri Sompa kertoo tässä oman perheensä 
mitaleiden tarinan.

Tutustuin vaimoni kanssa Aimo Tukiaiseen (1917–1996) 
pääsiäisenä vuonna 1984 vieraillessamme Purnussa. 
Tuolloin eivät puheena olleet mitalit, vaan pysti, muoto-
kuva, jonka Aimo teki meistä seuraavana kesänä. Mitali-
hanke tuli ajankohtaiseksi kesällä 1992 kun halusimme, 
että Aimo tekee lapsistamme mitalit.

Viedessäni lapsia Purnuun helteisenä kesäpäivänä jän-
nitin, miten mahtaa vilkkaiden lasten, kuusi ja kolme 

vuotta, mallina olo onnistua. Ei hätää. Aimo pyysi lapsia 
leikkimään Purnun hiekkarannalle ja tekemään vaikka 
hiekkakakkuja. Minun tehtäväkseni jäi seistä vedessä 
polviani myöten ja vahtia etteivät lapset hukuta itseään 
rantaveteen. Aimo sen sijaan istui rannalla lepotuolissa ja 
filmasi lapsia. Välillä filmi loppui ja Annikki-vaimo lähti 
hakemaan lisää filmiä Oriveden kirkolta. Näissä mer-
keissä päivä sujui mukavasti. Toki välillä pidimme lasten 
kanssa pieniä mehu- ja vessataukoja. Pienenä yksityiskoh-
tana mainittakoon, että sain kipinän mitaliharrastuk-
seen saadessani tuona samana kesänä Aimolta lahjaksi 
hänen tekemänsä Anders Langenskiöldin mitalin.

Olimme sopineet 15 valetusta mitalista. Muuta ohjeis-
tusta emme taiteilijalle antaneet, enkä tiedä olisiko se 

Aimo Tukiainen: Hinni ja Urho Sompa, 1992. Mitali on halkaisijaltaan 125 mm ja Aimon valamat mitalit on numeroitu reunamerkinnällä  
AT 1–8. Raimon valamia mitaleita ei ole numeroitu. Hinnin ja Urhon mitalit ovat olleet näyttelyissä mm. Lontoon FIDEMissä 
1992 (FIDEM XXIII London) ja Suomen mitalitaiteen näyttelyssä Riiassa 1993 (Art Medals From Finland).
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ollut edes mahdollista. Syksyllä Aimo soitti Jyväskylään 
ja kertoi valaneensa kahdeksan mitalia, mutta ne olivat 
hänen mielestään pinnaltaan liian ”karkeita”.  Hän ker-
toi lähettäneensä muotit Jaatiselle, joka valaisi loput 
seitsemän mitalia, sillä hänellä on paremmat työkalut. 
Siinä vaiheessa en tiennyt kummalle Jaatiselle, mutta 
asia selvisi, kun Raimo soitti syksymmällä ja kertoi että 
hän oli valanut mitalit ja ne ovat nyt valmiina. 

Mitalissa on toisella puolella Urhon (kuusi vuotta) pro-
fiili ja kesäisen Längelmäveden yllä lentäviä lintuja. Toi-
sella puolella on Hinnin (kolme vuotta) profiili ja Purnun 
lampaita syömässä laajalla nurmikentällä. Aimo pyysi, 
että molemmat lapset kirjoittaisivat etunimensä tikku-
kirjaimin jotka hän laittasi mitaliin. Urholta nimenkir-
joitus onnistuikin. Hinniä täytyi vähän auttaa kirjoitta-
misessa, mikä mukavasti näkyy lopputuloksessa. 

Kauko Räsäseen (1926–2015) tutustuin Helsingin FI-
DEMissä 1990, ja sen jälkeen tapasimme Killan monissa 
tilaisuuksissa. Vuosipäiväni lähestyi ja vaimoni halusi, 
että Kauko tekee minusta valetun mitalin. Kävin yksin 
ja joskus koko perheen kanssa Kaukon luona Espoon atel-
jeessa, missä soi taustalla aina klassinen musiikki. Välil-
lä olin mallina, joskus vain kävimme savusaunassa, vil-
voittelemassa uima-altaassa ja paransimme maailmaa. 
Mitali valmistui 50-vuotispäiväkseni. 

Kauko ei mielellään kertonut mitaleidensa symboliikas-
ta vaan jätti tulkinnat katsojalle. Kysyessäni mitalistani, 
hän valotti ajatuksiaan profiilisivun symboliikasta: su-
kunimeni viimeisestä A-kirjaimen köynnöksestä putoaa 
siemen, joka juurtuu ja lähtee kasvamaan. Puheenjohta-
jan nuija ja paperit kuvaavat työtäni ja luottamustoimia-
ni. Toisen sivun innoittajana on Grimmin veljesten klas-
sikkosatu, Sammakkoprinssi, perhe ja lapset.

Kauko Räsänen: Mauri Sompa, 1997. Mitali on halkaisijaltaan 110 mm ja sitä on valettu 20 numeroitua kappaletta, etusivulla merkintä K.R. 1997.  
Mitalin on valanut taidevalimo P. Venäläinen Ky Kuopiossa.
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Naisen ikää ei ole tapana kysyä, mutta Kauko kysyi si-
tä perhetuttavuutemme perusteella. Tästä juontui, että 
Kauko teki vaimostani 50-vuotismitalin, tällä kertaa 
lyödyn. Malli oli jo tullut tutuksi monien vierailujemme 
aikana Espoon ateljeessa, joten mallina ei enää tarvinnut 

olla usein. Lopullinen mitalin lyönti ja valmistuminen 
vain kesti ja kesti, vaikka kaikki valmistelut niin mal-
lin kuin taiteilijankin osalta oli aloitettu hyvissä ajoin ja 
kaikki oli kunnossa. Tarkoitus oli antaa mitali vaimolleni 
hänen syntymäpäiväjuhliensa yhteydessä, mutta mitalia 
ei vain kuulunut. Soittelin useampia puheluita. Vihdoin 
mitali toimitettiin pikakuljetuksena, kuriiripostina, juh-
lapaikalle tuntia ennen tilaisuuden alkua. Minä kuitta-
sin nimeni lähetin papereihin ja asia oli selvä.

Etusivulla on vaimoni profiili, katse vakaasti eteenpäin, 
ehkä kaukaisuuteen suunnattuna, sivuille vilkuilemat-
ta. Kaukon mukaan takasivu kuvaa lääkäriä, joka pitää 
sylissään potilastaan, jonka on juuri saanut heräämään 
– ihmishenki on pelastettu elämälle ja toipuminen voi al-
kaa. Mitalissa lääkärin ja potilaan katseet kohtaavat, sa-
naton viesti – kaikki on hyvin. Tämän mitalin kunniaksi 
voidaan kertoa, että yksi kappale on jo päässyt mitali-
ystävämme Aimo Linkosalmen järjestämään mitalihuu-
tokauppaankin. Mitali on Suomen Mitalitaiteen Killan 
kokoelmassa (Tampereen Taidemuseo), Aarne Laitakarin 
kokoelmassa (Keski-Suomen museo), Aimo Tukiaisen 
Purnun säätiön kokoelma (Orivesi), Kauko Räsäsen Atel-
jeetalosäätiön kokoelmassa (Espoo), Suomen Lääkärilii-
ton kokoelmassa (Helsinki) sekä yksityisissä mitalikoko-
elmissa Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

Mitalien profiilisivuista on valettu pronssireliefit, hal-
kaisijaltaan 410 mm, mutta niiden valaminen onkin jo 
sitten aivan toinen tarina.

KIRJALLISUUTTA:

• Mitali – Medaljen, lehdet 1992–1993, 1994, 1996–1998.

• Olli Valkonen: Aimo Tukiainen, kuvanveistäjä. Helsinki 1993.

• Leena Passi: Ilmiö mitalitaide. 1960-luvulla valetut suomalaiset 
mitalit. Jyväskylä Studies in the Arts 53. Jyväskylä 1996.

• Josef Hackl – Dietrich Klose: Kauko Räsänen. Neue 
Wege in der Medaillenkunst. München 2011.

Kauko Räsänen: Raili Laru-Sompa, 2002.  
Mitali on halkaisijaltaan 80 mm, sitä on lyöty 50 numeroitua kappaletta, etusivulla merkintä Kauko Räsänen 2002.  
Mitalin on lyönyt Sporrong Oy Tammisaaressa.
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KILLAN KUNNIAPUHEENJOHTAJA, 
AKATEEMIKKO JORMA K. MIETTINEN 
1921-2017

ILKK A VOIONMA A

 

Talvella 2017 saimme kuulla suruviestin, että akatee-
mikko Jorma K. Miettinen oli 11. helmikuuta poistunut 
joukostamme 95 vuoden ikäisenä.

Jorma K. Miettisellä on ollut hyvin merkittävä rooli 
mitalitaiteen edistäjänä Suomessa. Keväällä 1965 hän 
oli yhtenä allekirjoittajana kirjeessä, joka kutsui koolle 
numismaatikkoja, mitalien keräilijöitä ja kuvanveistä-
jiä perustamaan mitalitaidetta edistävän yhdistyksen, 
joka sai nimekseen Suomen Mitalitaiteen Kilta – Gillet 

för Medaljkonst i Finland. Jorma K. Miettinen oli Killan 
ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 1965–1969. Tuona 
aikana Kilta sai muun toimintansa ohella aikaiseksi mm. 
presidenttisarjan kahdeksan mitalia vuosina 1967–68 
sekä itsenäisyyden 50-vuotismitalin 1967. Miettinen oli 
mukana toteuttamassa näitä kaikkia.

Miettinen osallistui aktiivisesti Killan toimintaan myös 
puheenjohtajakautensa jälkeen. Ollessaan mukana vuo-
den 1990 FIDEM XXII -kongressin yleis- eli järjestely-

Raimo Heino: Jorma K. Miettinen 70 vuotias (1991), valettu
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toimikunnassa hän vaikutti Helsingin yliopiston pro-
fessorina siihen, että kongressin avajaiset saatiin pitää 
yliopiston juhlasalissa ja luennot Porthaniassa. Vielä 
2000-luvun alussa hän käytti silloisen puheenjohtajan 
Veikko Löyttyniemen kanssa arvovaltaansa, kun kerät-
tiin varoja vuonna 2003 perustettuun Mitalitaiteen edis-
tämissäätiöön.

Miettisen kiinnostus mitalitaiteeseen heräsi jo 1940-lu-
vulla, kun hän tapasi opiskeluaikanaan kuvanveistäjän ja 
kemistin Kai Noramiehen (1918–1976) – näin hän kertoo 
70-vuotishaastattelussaan.1 Hän osti tuolloin muutamia 
kemistimitaleja. 1960-luvun alussa hän oli vastuussa A. 
I. Virtasen mitalihankkeesta, ja hankki siinä yhteydessä 
lisää mitaleja saadakseen syvemmän käsityksen mitali-
taiteesta. Tästä alkoi hänen suuri kiinnostuksensa mi-
talitaiteeseen, joka johti mm. Killan perustamiseen. Hän 
liittyi jäseneksi useaan ulkomaiseen mitaliyhdistykseen 

ja kartutti työmatkoillaan kokoelmaansa ulkomaisilla 
mitaleilla.

Kaikki eivät ehkä tiedä, että Jorma K. Miettinen oli myös 
itse taitava mitalintekijä. Hänellä oli jopa erillinen vers-
tas sitä varten. Oppinsa hän sai arvostamaltaan mitali-
taiteilijalta Pekka Kontiolta (1933–1976). 1960–70-lu-
vuilla hän teki mitaleja, joista 17 on lueteltu Leena Passin 
väitöskirjassa vuodelta 1996.2 Kaikkiaan hän muovaili 
lähes 40 mitalia tai mitalin tapaista teosta.3 Kaikkia hän 
ei ilmeisesti itse laskenut mitaleiksi. Miettinen valatti 
mitalit aluksi ulkomailla, sittemmin kotimaassa Toivo 
Jaatisella. Häntä kiinnostivat myös ympäristöasiat, mi-
kä heijastui hänen tuotantoonsa esim. Ympäristömitalis-
sa (1966), jossa on kuollut lintu etupuolella. 

Miettinen myös kirjoitti mitalitaiteesta. Hän julkaisi Mi-
tali-Medaljen -lehdessä laajan kirjoituksen ”Käsitykseni 

Jorma K. Miettinen: Ympäristömitali (1966), valettu

1  Mitali – Medaljen 2/1991.

2  Leena Passi: Ilmiö mitalitaide. 1960-luvulla valetut suomalaiset mitalit. Jyväskylä Studies in the Arts 53. Jyväskylä 1996.

3  Suomen mitalit -luettelo, Kansallismuseon rahakammion arkisto.
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mitalitaiteen traditiosta, olemuksesta ja tehtävistä”.4 Hän 
kirjoitti lehteemme useamman kerran myös myöhemmin. 

Jorma K. Miettisen työura oli vaikuttava. Opiskeltuaan 
nobelisti A. I. Virtasen ohjauksessa hän ryhtyi käyttä-
mään radionukleideja kasvien aineenvaihdunnan tutki-
muksessa ensimmäisenä Suomessa. Hän käynnisti ilma-
kehässä suoritettujen ydinkokeiden laskeumien kartoi-
tusmittaukset, joissa selvitettiin ravintoketjujen osuut-
ta radionukleidien rikastumiseen ja tämän vaikutusta 
esim. Lapin asukkaisiin. Tämä johti uusiin tutkimuksiin 
ja Helsingin yliopiston radiokemian laitoksen perustami-
seen 1962. Miettinen toimi laitoksen johtajana eläkkeel-
le siirtymiseensä saakka 1987.

Miettinen on toiminut päätyönsä ohella mm. kemiallis-
ten aseiden kieltosopimuksen valvontaprojektin johtaja-
na, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijana ja tutkijoiden 

rauhanliikkeen Pugwashin Suomen puheenjohtajana. 
Hänet nimitettiin akateemikoksi 1995.

Vuonna 1981 oppilaat ja ystävät lyöttivät professorin 
60-vuotispäivän kunniaksi mitalin, kuten yliopistomaa-
ilmassa siihen aikaan usein oli tapana. Mitalin muovaili 
Terho Sakki 60-vuotispäivän kunniaksi. Sen takapuolella 
kuvataan viisauden pöllö ja mainitaan isotoopit, joita hän 
tutki. Kilta puolestaan tilasi Raimo Heinolta Miettisen 
70-vuotispäivän kunniaksi 1991 valetun mitalin, jonka 
takasivulla Miettinen pitää hellästi sylissään mitalia.

Kilta myönsi Miettiselle ansiomitalin vuonna 1970 ja 
kutsui hänet kunniapuheenjohtajakseen 1990.

Terho Sakki: Jorma K. Miettinen 60 vuotias (1981), lyöty

4  Mitali – Medaljen 2/1989.
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POIMINTOJA  
2017

Vuosi 2017 käynnistyi vauhdilla usean mitaliprojektin 
siivittämänä. Presidenttisarjan uusin mitali oli julkistet-
tu edellisenä syksynä, ja sen saamaa vastaanottoa seu-
rattiin mielenkiinnolla. Menekki osoittautui toivottua 
vaatimattomammaksi. Killan ja Paasikivi-Seuran edus-
tajien kesken pohdittiin vuoden kuluessa erilaisia tapoja 
lisätä mitalin näkyvyyttä. Projekti päätettiin 30.9. silti 
tappiollisena. Osapuolet saivat haltuunsa oman osuu-
tensa myymättömistä mitaleista ja jatkavat myöhemmin 
niiden markkinointia tahoillaan.

Kilta oli toteuttanut kansainvälisen postimerkkinäytte-
lyn mitalin kutsukilpailun edellisenä vuonna, ja vastasi 
vuoden 2017 puolella sen lyöttämisestä. Taiteilija Pekka 
Rytkösen muovailema mitali valmistui keväällä.

Mitalitaiteen 52. vuosikilpailu 2017 järjestettiin edelli-
sen vuoden puolella, jotta lyödyn mitalin toteuttamiseen 
jäisi riittävästi aikaa. Mitalit valmistuivat loppukesästä, 
ja taiteilija Hannu Veijalainen vastasi itse niiden pati-
noinnista. Mitalin numeroimattomat kappaleet ovat ylei-
sesti myynnissä, mutta jäsenet voivat lunastaa omansa 
jäsennumerollaan varustettuna. Seuraava vuosikilpailu 
päätettiin julistaa perinteiseen tapaan vapaa-aiheisena.

Kilta päätti lyöttää sarjan maamme presidenteistä, kun 
Suomi vietti itsenäisyytensä 50-vuotisjuhlavuotta 1967. 
Sarjaa on jatkettu aina uuden presidentin astuttua vir-
kaansa. Sarjan mitaleista päätettiin tuottaa uusintalyön-

nit 2017, kun itsenäistymisestä tulee kuluneeksi sata 
vuotta. Suomen Moneta Oy vastaa mitaleiden markki-
noinnista.

Killan taloustilanne on vuosikymmenten kuluessa vaih-
dellut. Jäsenistön määrä on ollut pienenemään päin, ja 
Mitalitaiteen edistämissäätiön nykyisin hallinnoimien 
sijoitusten tuottoon vaikuttavat aina suhdannevaihtelut. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittainen toimin-
ta-avustus on tarjonnut vaatimattoman, mutta vakaan 
turvan Killan toimintaa suunniteltaessa. Huhtikuussa 
saatiin tieto sen epäämisestä. Yksilöllisiä perusteluita 
päätökselle ei saatu. Linjana ilmeisesti on, että vähin re-
surssein tuotettua toimintaa ei voida pitää valtakunnal-
lisena tai kulttuuripoliittisesti merkittävänä. Näin siitä 
huolimatta, että Kilta pyrkii edistämään mitalitaidetta 
koskevaa tietoa, taitoa, ymmärrystä ja harrastusta ai-
noana järjestönä maassamme. 

Vuoden 2016 vuosikirjan julkaiseminen viivästyi. Sen 
aineistoa ei pystytty toimittamaan taittajalle alun pe-
rin sovitun aikataulun puitteissa, eikä taittajalla tämän 
jälkeen ollut mahdollisuutta ryhtyä työhön ennen kuin 
vuoden 2017 lopulla. Hallitus päätti tämän vuoksi, että 
seuraava nide julkaistaan normaalia laajempana kaksois-
numerona ennen vuoden 2017 loppua. Vuosikirjan aihei-
na ovat mm. presidenttimitalit, FIDEM-kongressit Gen-
tissä ja Ottawassa, Essi Renvallin näyttely Tampereen 
taidemuseossa, perhemitalit, Suomi vuonna 1817 sekä 
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vuosimitalikilpailut 2016 ja 2017. Vuosikirjassa on sekä 
ruotsin- että englanninkieliset tiivistelmät. Vuosikirjan 
toimittavat yleissihteerimme FM Hanna Talasmäki, FM 
Outi Järvinen ja FL, kokoelmapäällikkö Tapio Suominen.

Killan sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 19.4. 
Vantaan taiteilijaseuran taiteilijatalossa Gjutarsissa Van-
taalla. Ennen kokousta meille kerrottiin talon historiasta 
ja toiminnasta. Kokouksessa hyväksyttiin Killan vuoden 
2016 toimintakertomus ja vahvistettiin vuoden 2016 
tilinpäätös. Killan sääntömääräinen syyskokous järjes-
tettiin 20.11. Rikhardinkadun kirjaston kokoustilassa 
Helsingissä.  Ennen kokousta tutustuimme kirjaston 
yhteydessä toimivan Taidelainaamon toimintaan. Ko-
kouksessa vahvistettiin vuoden 2018 talousarvio ja toi-
mintasuunnitelma. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä 
taiteilija Sakari Kannosto luopui hallituspaikastaan, ja 
hänen tilalleen kaudeksi 2018–20 valittiin taiteilija Ju-
ha Welling Turusta. Taiteilija Raimo Jaatinen valittiin 
jatkokaudelle. Killan pitkäaikainen rahastonhoitaja OTK 
Kari Vaalas jättäytyi pois hallituksesta, ja hänen tilalleen 
vuosiksi 2018–19 valittiin KTM Harri Fagerlund. Vaalas 
vastaa edelleen Killan taloudenhoidosta.

Kilta valmistautui vuonna 2018 Kanadan Ottawassa jär-
jestettävään FIDEM XXXV -kongressiin mm. kokoamalla 
näyttelyn Suomen osaston sekä vastaamalla mitaleiden 
toimituksesta taiteilijoiden puolesta. Näyttelyn teemak-
si on valittu naiset ja erityisesti naiset luonnontieteissä. 

Teema ilmeisesti rajoitti taiteilijoita, joten matkaan lähti 
normaalia suppeampi kokonaisuus. FIDEMin organisaa-
tiossa Suomea ja Kiltaa ovat edustaneet Tapio Suominen 
(johtokunta), Ilkka Voionmaa (neuvoa-antava komitea) 
sekä Mikko Timisjärvi (tilintarkastaja).

Kilta sai kutsun osallistua X Baltic Triennaleen, mut-
ta siihen päätettiin olla osallistumatta, sillä lokakuus-
sa 2017 alkanut näyttelykierros osui päällekkäin FI-
DEM-näyttely valmistelujen kanssa. Triennaalin ko-
koukseen toimitettiin raportti mitalitaiteen tilanteesta. 
Se julkaistaan näyttelyluettelossa myöhemmin.

Killan kotisivuja www.mitalitaide.fi hoitaa Hanna Talas-
mäki. Sivuilla on runsaasti tietoa esim. Killan toimin-
nasta, mitalitaiteesta, kilpailuohjelmista, Tampereen 
taidemuseosta ja maamme kuvataidejärjestöistä, muiden 
maiden mitalijärjestöistä sekä FIDEMistä. Sivuilla voi 
tutustua myös Killan vuosimitaleihin sekä muuhun mi-
talituotantoon. Verkkogalleriassa ovat esillä uusimman 
mitalikilpailun A- ja B- luokan kilpailuehdotukset. Myös 
jäsenhakemuslomakkeemme voi täyttää sivuilla.

Varatuomari Aimo Linkosalmi järjesti Killan puolesta 
vuoden aikana 5 kirjallista mitalihuutokauppaa. Huu-
tokauppojen luettelot ovat olleet nähtävissä Killan koti-
sivuilla www.mitalitaide.fi. Huutokaupassa on ollut myös 
kirjallisuutta ja muuta numismaattista aineistoa. Myytä-
vät kohteet tulivat niin Killan jäseniltä kuin kuolinpesiltä. 
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SVENSKT SAMMANDRAG 2017
GUNNEL SIEVERS

TILL LÄSAREN 2017
OUTI JÄRVINEN

Som ny ordförande för Gillet för medaljkonst i Finland 
vill jag hälsa alla våra läsare och samtidigt tacka 
min företrädare Ilkka Voionmaa för ett gott arbete. 
Under hans ledning har Gillet aktivt deltagit i f lera 
medaljprojekt, som konkretiserats i början av år 2017. 

Ur ekonomisk synvinkel såg Gillets framtid ljus ut tills 
det framkom, att Gillet fått avslag på sin ansökan om 
statligt stöd, åtminstone för detta år. Vi har ansökt om 
rättelse, men inte fått något svar ännu efter ett halvt år. 
Beslutsfattarna håller på att förnya finansieringen av 
kulturfältet och flytta tyngdpunkten till riksomfattande 
verksamhet av större betydelse. Därför känns det ännu 
mera oerhört, att man i detta sammanhang avbryter 
stödet till den enda organisationen, som verkar för att 
befrämja medaljkonsten i vårt land.

Inom museiområdet har det skett förändringar. 
För Gillets medaljsamlingar, som är deponerade 
i Tammerfors konstmuseum, ser det ljusare ut. 
Utvidgningen av museet har nått tävlingsfasen. I 
fortsättningen torde medaljkonsten få en permanent 
status i museets utställningsverksamhet. Å andra sidan 
kommer man inte att se medaljer i Nationalmuseets 
basverksamhet, då myntkabinettets tidigare utrymmen 
används för annat. Museets numismatiska samlingar är 
de äldsta och mest omfattande i landet, men deras roll 
kommer i fortsättningen vara marginal.

Som helhet betraktat verkar det som om medaljkonstens 
ställning i vår kultur är hotad. Gillet för medaljkonst 
i Finland står kanske inför sitt största dilemma i sin 
historia. Hur kan man öppna sig mot samhället och 
säkerställa medaljkonstens framtid?  Det finns en ledig 
plats för en ihärdig lobbare av medaljkonsten. 

FIDEM OCH FINLANDS 
BOTTENKÄNNING
TAPIO SUOMINEN

FIDEM XXXV –kongressen med en därtill ansluten 
utställning arrangeras i månadsskiftet maj-juni 2018 i 
Kanadas Naturvetenskapliga museum i Ottawa. Finland 
representeras i utställningen med sex medaljer av tre 
konstnärer: tack Erja Tielinen, Harri Kosonen och 
Maija Hyvönen-Hossain! Antalet deltagande medaljer 
har sjunkit radikalt i jämförelse med toppåren och 
vi kom inte ens nära Finlands utställningskvot, som 
är 37 medaljsidor. Temat för utställningen, Women, 
har antagligen något minskat antalet medaljer från 
Finland, men inte på grund av att temat inte hade varit 
inspirerande.  Den största orsaken för bortfallet är 
troligen den, att det finns för få medaljkonstnärer. Det 
leder till att vilket tema som helst skulle minska på 
utbudet. Medaljerna står inte i centrum för konstnärligt 
arbete.

Finländarna är inte nämnvärt intresserade av 
internationell verksamhet inom medaljkonst, då 
endast ett fåtal finländare hör till FIDEM. Detta 
kan ha besvärliga följder, för FIDEM har fattat ett 
beslut om att den gradvis ändrar medlemsländernas 
utstäl lningskvoter, så att de grundar sig på 
medlemsantalet. Lyckligtvis är FIDEMs utställning 
i samband med kongressen trots allt ingen tävling, 
utan en internationell tilldragelse för att befrämja 
medaljkonsten. Medaljerna ställs ut landsvis, men 
som individer, inte som representanter för stater. 
Konstnärerna har inte nationella åligganden.

Det goda med situationen är, att vi kanske har nått 
botten och står inför grundläggande frågor. Riktningen 
kan egentligen bara vara uppåt.
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DET SJÄLVSTÄNDIGA 
FINLAND I MEDALJER
OUTI JÄRVINEN

Gillet i Medaljkonst i Finland har efter att ha grundats 
1965 låtit prägla medaljer för att hedra jubileumsåren 
av vår självständighet. Den första medaljen publicerades 
1967 då Finland fyllde 50 år. Den senaste medaljen, 
självständighetens 100-årsmedalj, är formad av 
Hannu Veijalainen. Medaljen är därför en del av den 
tradition som började för 50 år sedan. I översikten 
presenteras också tidigare medaljer, som anknyter sig till 
självständigheten. 

OM ÅRSMEDALJTÄVLINGEN 2017
SAKARI KANNOSTO

År 2016 var ett speciellt år i Gillets historia, för samma 
år ordnades två årsmedaljtävlingar. Gillet ville hinna 
med i svallvågen av det 100-åriga Finlands jubileumsår 
med temat Tillsammans. Inom utsatt tid kom 24 förslag. 
Juryn avgjorde tävlingen i Helsingfors den 2.12.2016. I 
prisnämnden satt Alex Suomi och Matti Peltokangas, 
utnämnda av Finlands Bildhuggarförbund, museichef 
Taina Myllyharju från Tammerfors konstmuseum 
och Janne Virkkunen från Finland100 -projektet. 
Undertecknad representerade Gillet samt fungerade som 
juryns ordförande. Sekreterare var Hanna Talasmäki 
från Gillet. 

Trots den korta tidsfristen deltog glädjande många i 
tävlingen. Förslagens nivå var varierande och förslagen 
fördelades ganska jämt i tre kategorier. Toppen skilde 
sig klart från de övriga och i A-klassen kvalificerade 
sig ganska snabbt fem medaljer. Konstnär Hannu 
Veijalainen från Helsingfors vann tävlingen med 
förslaget Tillsammans är vår framtid (4000 €). Juryn 
ansåg, att medaljen var mångtolkad och klar och sålunda 
lämpade sig väl som jubileumsårets medalj. Det andra 
priset gick till Pekka Rytkönen för förslaget Fruktbar 
jordmån (2500 €) och det tredje priset till Jarkko Roths 
förslag Vi är alla i samma båt (1000 €). Dessutom inlöstes 
Pertti Mäkinens förslag Tillsammans dag och natt (500 €). 

Gillets styrelse beslöt att det vinnande förslaget skall 
realiseras som Gillets årsmedalj och som Finland100 
-jubileumsmedalj. Medaljen kommer att präglas och 
utomstående har också möjlighet att köpa den.

GILLET FÖR MEDALJKONSTS 
UTSTÄLLNINGAR
HANNA TALASMÄKI

Medaljerna speglar sin tid och medaljutställningarna 
berättar mycket om sin samtid och om medaljkonstens 
ställning. Gillet av medaljkonst har organiserat eller varit 
med om att organisera över hundra medaljutställningar 
under sin femtioåriga existens. Största delen av 
utställningarna har ordnats inom landet, men Gillet 
har också ordnat utställningar runt om i världen. Flera 
utställningar i Finland har man arrangerat i samarbete 
med olika aktörer, bl.a. museer, bibliotek, privata samlare 
och banker.  En del av utställningarna har enbart handlat 
om medaljkonst och i andra har man visat medaljkonst 
tillsammans med annan konst ss. ex libris, smycken, 
bildhuggarkonst och mynt. I museer och andra lokaler 
har man visat bidragen i medaljtävlingar. Gillet har inom 
landet också organiserat internationella utställningar. 
De mest omfattande har varit i samband med de tre 
FIDEM -kongresser, som arrangerats i Finland.

REPUBLIKENS PRESIDENTER 
I MEDALJER
OUTI JÄRVINEN

Gillet för Medaljkonst i Finland tillsammans med 
Paasikivi-Samfundet har låtit göra en medalj av 
Republikens president Sauli Niinistö. Båda samfunden 
har på var sitt håll låtit prägla medaljer av tidigare 
presidenter och i denna nya medalj förenas dessa två 
serier.

Artikeln koncentrerar sig mest på serien producerad 
av Gi l let. Samtidigt kart läg gs också andra 
presidentmedaljer präglade i Finland. Allra mest har 
man präglat medaljer av Urho Kekkonen, den mest 
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långvariga presidenten, samt av C.G. Mannerheim, som 
var riksföreståndare och bara en kort tid president. Hans 
popularitet grundar sig på att han verkade som armens 
överbefälhavare under det andra världskriget. 

FAMILJEMEDALJER
MAURI SOMPA

Vanligen är medaljerna offentliga till sin natur, men 
det finns också en tradition att låta göra sådana inom 
familjen. Socialrådet Mauri Sompa berättar så här om 
sina familjemedaljer:

Tillsammans med min hustru blev jag bekant med 
skulptör Aimo Tukiainen (1917–1996) påsken 1984, då vi 
besökte Purnu. Ett medaljprojekt blev aktuellt sommaren 
1992 när vi önskade att Aimo skulle modellera en 
medalj av våra barn. Medaljen göts i 15 ex., varav Raimo 
Jaatinen göt hälften. Aimo bad att båda barnen skulle 
skriva sina förnamn i versaler, så att han kunde överföra 
namnen i medaljen. Medaljen Hinni och Urho har varit 
utställd bl.a. i FIDEM XXIII i London 1992 och Gillets 
utställning i Riga 1993 (Art Medals from Finland). 

Jag stiftade bekantskap med Kauko Räsänen (1926–
2015) på FIDEM XXII-kongressen i Helsingfors 1990 
och vi träffades vid många av Gillets tillställningar. 
Till min 50-årsdag gjorde han en medalj, som göts i 20 
ex. Kauko gjorde också av min hustru en 50-årsmedalj, 
som präglades i 50 ex. Modellen hade blivit bekant under 
våra många besök i Kaukos ateljé i Esbo, så hon behövde 
inte sitta många gånger som modell. Medaljen finns 
förutom i Gillets samlingar i Tammerfors konstmuseum 
också i många andra medaljkollektioner. Profilsidorna av 
medaljerna har gjutits i brons med en diameter på 410 
mm. Men hur relieferna göts är en helt annan historia.

GILLETS HEDERSORDFÖRANDE, 
AKADEMIKER JORMA K. 
MIETTINEN 1921–2017
ILKKA VOIONMAA

Jorma K. Miettinen, hedersordförande för Gillet av 
medaljkonst, avled i februari i en ålder av 95 år. Han 
hade en betydande roll i att befrämja medaljkonst i 
Finland. Han var stiftande medlem av Gillet och dess 
första ordförande 1965–1968. Miettinen blev kallad till 
hedersordförande år 1990. Han verkade aktivt för Gillet 
ännu på 2000-talet. 

Miettinens intresse för medaljkonst väcktes redan 
på 1940-talet. Intresset fördjupades på 1960-talet 
och han utökade sin samling av medaljer bl.a. under 
sina resor utomlands. Miettinen var också en skicklig 
medaljkonstnär, som på 1960–70-talen formade ca 40 
medaljer, vilka han först lät gjuta utomlands, senare 
av Toivo Jaatinen. Han var speciellt intresserad av 
miljöfrågor, här illustrerad av Miljömedaljen (1966). Han 
skrev också många artiklar och föreläste om medaljer.

Miettinen var professor i radiokemi vid Helsingfors 
universitet och studerade bl.a. hur nedfall från 
kärnvapenprov anrikades i människor. Han utnämndes 
till ledamot av Finlands akademi år 1990.

För att hedra Miettinen på hans 60-årsdag lät kolleger 
och elever prägla en medalj formad av Terho Sakki. 
Gillet beställde av Raimo Heino en gjuten medalj till 
70-årsdagen. På denna medaljs frånsida ses Miettinen 
ömt hålla i famnen sitt skötebarn, en medalj,



57

PLOCK UR GILLETS 
VERKSAMHET 2017
OUTI JÄRVINEN

Gillets 53:e verksamhetsår började fartfyllt med flera 
medaljprojekt. Gillet marknadsförde medaljen av 
president Sauli Niinistö, vilken färdigställdes året 
innan, genomförde realiseringen av medaljen för den 
internationella frimärksutställningen samt producerade 
årsmedaljen. Den senare är samtidigt jubileumsmedaljen 
för jubileumsåret av Finlands 100-åriga självständighet. 
Man fick också igång ett projekt om nyprägling av de 
tidigare presidentmedaljerna. 

Den ekonomiska situationen är i ordning, men det var ett 
bakslag, att Undervisnings- och kulturministeriet beslöt 
att inte bevilja Gillet det årliga verksamhetsbidraget. 
Bidraget är inte stort, men då det var regelbundet, har 
det märkbart stabiliserat Gillets ekonomi. Dessutom 
har Gillet varit den enda organisation som verkar inom 
medaljkonsten. Det stöd som staten riktar till aktörerna 
inom konstfältet, håller på att ändras och det verkar 
som de organisationer som arbetar med små resurser, i 
fortsättningen kommer att vara offside.

Publiceringen av Årsboken 2016 försenades och styrelsen 
beslöt därför att publicera häftet som ett dubbelnummer. 

Den internationella verksamheten fokuserades på 
förberedelser inför FIDEM -kongressen i Ottawa, 
Kanada. Samtidigt infaller X Baltic Medal Triennal. 
Tyvärr kan vi inte delta i utställningen där, men en 
rapport om situationen inom den finska medaljkonsten 
skickades i alla fall till Triennalen.
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ILKK A VOIONMA A

EDITORIAL 2017
OUTI JÄRVINEN

As the new chairperson of the Guild I want to greet the 
readers of this year book and thank Mr Ilkka Voionmaa, 
my predecessor for his work well done. He chaired the 
Guild to take part actively in several art medal projects 
which were realized earlier this year.

The future of the Guild’s economics looked bright, until 
it turned out earlier this year that the government 
no longer supported the Guild. However, the Guild’s 
complaint has been dealt with for the past half a year 
without giving us the answer.  The financing of the 
cultural field is being renewed and the main focus is 
being moved to activities of greater national interest. 
Therefore, it seems to be even more unbelievable that the 
only organization that promotes medallic art in Finland 
was not granted financial support.

Changes have also concerned the field of museums. 
The Guild’s art medal collection has been deposited in 
Tampere Art Museum, which will be enlarged and give 
medallic art a permanent role among the exhibitions of 
the museum. On the other hand, art medals will no more 
be seen in the main exhibition of the National Museum 
of Finland, since the exhibition hall of the Coin Cabinet 
was given a new function. Although the numismatic 
collections of the museum are the oldest and biggest in 
Finland, their future role will be marginal.

As a whole, it seems as if the role of medallic art in our 
culture is threatened. As it is, the Guild may be facing 
its worst dilemma ever. How to be open enough towards 
society and how to guarantee the future of medallic art?  
A good job for a persistent lobbyist!

FIDEM AND THE FINNISH NADIR
TAPIO SUOMINEN

FIDEM XXXV congress and the art medal exhibition 
will be arranged at the Canadian Museum of Nature, in 
Ottawa, Canada in 2018. Finland will be represented 
by six medals exhibited by three Finnish artists. Our 
thanks to Ms Erja Tielinen, Mr Harri Kosonen and Ms 
Maija Hyvönen-Hossain. Number-wise we have now 
come down radically from our top years i.e. this time the 
exhibition quota – 37 sides - given to Finland was not 
realized. The theme of the exhibition, Women, seems to 
have decreased the number of Finnish medals despite 
the fact that it is very inspiring. The biggest reason for 
the decrease is the fact that with only a few artists any 
theme would decrease the supply. Art medals do not have 
a central role among our sculptors.

It seems that with only a few FIDEM members the 
Finns are not very interested in international activities 
in the field of medallic art. It may have problematic 
consequences since FIDEM has made a decision 
according to which the exhibition quotas will be 
gradually based on the number of artist members each 
country has. Fortunately, FIDEM congress exhibitions 
are not competitions but international events promoting 
medallic art. The medals are exhibited by the countries 
and yet as individuals and not as representatives of the 
member countries. The artists do not have national roles. 

A good point is the fact that we may have reached the 
bottom level and that we are close to the basic matters. 
The only direction we now have is upwards.
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INDEPENDENT FINLAND IN MEDALS
OUTI JÄRVINEN

After the Guild was founded in 1965 it has taken part 
in striking the art medals to celebrate the anniversary 
years of independent Finland. The first one of these 
medals came out when Finland turned 50 years in 
1967. The latest one of the medals – designed by Mr 
Hannu Veijalainen - celebrates the 100th anniversary of 
independent Finland and it is a part of the tradition that 
started 50 years ago. The summary presents also earlier 
art medals connected with our independence.

THE GUILD’S ANNUAL ART 
MEDAL COMPETITION 2017
SAKARI KANNOSTO

Year 2016 was a special year in the Guild’s history because 
two year medal competitions were organized the same 
year. The Guild wanted to participate in the programme 
and events of the jubilee year of Finland celebrating its 
100th anniversary. 24 submissions were left by the given 
deadline. The jury solved the competition in Helsinki on 
December 2nd, 2016. The members of the jury were Mr 
Alex Suomi and Mr Matti Peltokangas (representing The 
Association of Finnish Sculptors), Ms Taina Myllyharju 
(Tampere Art Museum), Mr Janne Virkkunen (Finland 
100 Years project). I represented the Guild and chaired 
the jury. Ms Hanna Talasmäki acted as the secretary. 

The number of participants was surprisingly high 
although the timetable was most tight. The standard of 
the submissions varied and they were evenly divided into 
three different groups. The top was clearly distinguished 
and group A had its five medals soon. The first prize was 
awarded Mr Hannu Veijalainen’s (Helsinki) submission 
Together We have the Future (4000€). This medal that 
can be interpreted in many ways differed clearly from 
the other submissions because of its style and formal 
language. According to the jury, the dissimilar and clear 
features of the medal make it well the medal of the 
jubilee year. The second prize was awarded Mr Pekka 
Rytkönen for his Fertile Ground (2500€) and the third 

prize was awarded Mr Jarkko Roth for his We Are All in 
the Same Boat (1000€). The prize of honour (500€) was 
awarded Mr Pertti Mäkinen for his Together Day and 
Night. The board of the Guild determined that the winner 
of the first prize will be realized as the year medal of the 
Guild and as the Finland 100 medal. The medal will be 
struck and it can be bought publicly. 

THE GUILD’S ANNUAL ART 
MEDAL COMPETITION 2017 – 
SUBMISSIONS, CLASSES A AND B

EXHIBITIONS BY THE GUILD
HANNA TALASMÄKI

Art medals reflect their time and medal exhibitions tell 
us a lot about their time and the position of medallic art. 
Since the Guild was founded in 1965 it has arranged or 
taken part in arranging well over a hundred exhibitions, 
most of which have been arranged in Finland, but also 
all over the world. The exhibitions in Finland have been 
organized in co-operation with different actors such as 
museums, libraries, private collectors and banks. Some 
of the exhibitions have shown only art medals and some 
of them art medals together with e.g. works of ex libris, 
jewellery, sculpture and old coins. The submissions of art 
medal competitions have been exhibited in museums and 
in many other places. Also international exhibitions have 
been arranged in Finland e.g. the international FIDEM 
congress exhibitions on three occasions. 

ART MEDALS ON THE PRESIDENTS 
OF THE REPUBLIC OF FINLAND
OUTI JÄRVINEN

The Guild of Medallic Art (The Guild) together with 
Paasikivi Society had an art medal struck on Mr Sauli 
Niinistö, the present president of the Republic of 
Finland. Both the societies have had medals struck on 
our presidents, but this medal combines the two series.
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This article concentrates mainly on the series that 
The Guild has produced. At the same time, also other 
presidential medals struck in Finland are being surveyed. 
By far the greatest number of presidential medals 
have been struck on Mr Urho Kekkonen, the most 
longstanding president of Finland, and on Marshal of 
Finland C.G. Mannerheim, who acted as the regent and 
president of Finland only for a short time.  His popularity 
is based on the fact that he acted as the commander-in-
chief of the Finnish army during the Second World War.

FAMILY MEDALS
MAURI SOMPA

Medals are usually public works of art, but traditionally 
they have also been made and ordered by families. 
Mr Mauri Sompa’s article is about his family medals. 
Together with his wife he got acquainted with Mr Aimo 
Tukiainen (Aimo), the sculptor (1917-1996) at Purnu, at 
Easter 1984. The medal project started in summer 1992 
when the family wanted Aimo to make a medal on the 
two children. Fifteen medals were cast and half of them 
by Mr Raimo Jaatinen. Aimo asked both the children to 
write their first names in capital letters which he would 
put on the medal. The medal, Hinni and Urho, has been 
exhibited e.g at London FIDEM 1992 and at the Guild’s 
exhibition in Riga in 1993 (Art Medals from Finland). Mr 
Sompa got acquainted with Mr Kauko Räsänen (Kauko), 
the sculptor (1926-2015) at FIDEM Helsinki in 1990, 
after which they met on many occasions arranged by 
the Guild. The medal came out when Mr Sompa turned 
50 years and twenty medals were cast. Kauko designed 
the medal of Mr Sompa’s wife when she turned 50, and 
50 of these medals were struck.  She did not have to sit 
for Kauko too often because she had frequently visited 
Kauko’s studio in Espoo. The medal can be found in the 
Guild’s medal collection (Tampere Art Museum) and in 
many other collections. The profile (obverse) side of the 
medals have been cast in bronze (410 millimetres in 
diameter), but the casting of the medals is quite another 
story.

ACADEMICIAN JORMA K. 
MIETTINEN, HONORARY CHAIRMAN 
OF THE GUILD, 1921-2017
ILKKA VOIONMAA

Jorma K. Miettinen, the honorary chairman of the Guild, 
died at the age of 95 in February this year. He had an 
important role in promoting medallic art in Finland. 
He was a founder member of the Guild and was the 
first chairman 1965-1968. He was appointed honorary 
chairman of the Guild in 1990. He was an active member 
still in the 2000’s. 

Professor Miettinen’s interest in medallic art started as 
early as in the 1940’s. The interest deepened in the 1960’s 
and he enlarged his collection of medals e.g. during his 
travels abroad. He was also a skilful medal artist and 
in the sixties and seventies he designed about 40 art 
medals which were first cast abroad and later by Mr Toivo 
Jaatinen. He was interested in environmental issues, 
in particular, as the Medal on Environment (1966) shows 
here. He wrote also many articles and gave lectures on 
medallic art. 

Academician Miettinen was professor of radiochemistry 
at the University of Helsinki and studied how the fallout 
of the tests with nuclear weapons enriched in human 
beings. He was nominated a member of the Academy of 
Finland in 1990. 

In order to honour professor Miettinen on his 60th 
anniversary, his colleagues and students had a struck 
medal designed by Mr Terho Sakki. The Guild ordered a 
cast medal on him when he turned 70 years. The medal 
was designed by Mr Raimo Heino. On the reverse of 
the medal professor Miettinen is tenderly embracing a 
medal, his pet child. 
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EXCERPTS 2017
OUTI JÄRVINEN

The Guild’s 53rd year of activity started briskly with a few 
art medal projects. The Guild marketed the medal on Mr 
Sauli Niinistö, President of Finland, which had come out 
in 2016, and took care of realizing the jubilee medal of 
the international philately exhibition and produced the 
Guild’s year medal which is also the medal of the jubilee 
year of Finland as an independent country. The project of 
the second edition of the series on all the struck medals 
on the presidents of Finland was started.

The Guild’s finances looked good until the Ministry 
of Culture decided not to grant the Guild the annual 
allowance, which is not big but has – as a regular income 
- stabilized the Guild’s economy a lot. In addition, 
the Guild has been the only organization in the field 
of medallic art in Finland. The support given by the 
Government to organizations active in the field of culture 
is finding new ways, and it seems that the organizations 
with the least resources will be set aside.

The publishing of the yearbook 2016 was late, wherefore 
the board of the Guild decided to publish the volume as a 
double issue.

The international activities of the Guild concentrated on 
getting prepared for the FIDEM congress that will take 
place in Ottawa, Canada in May-June 2018. Participating 
in the exhibition of X Baltic Medal Triennal that 
coincides with FIDEM became thus impossible. However, 
the Guild provided the Triennal with a report on Finnish 
medallic art today.
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YHDESSÄ ON TULEVAISUUS 
Uusi itsenäisyyden juhlavuoden mitali

Suomen Mitalitaiteen Kilta on lyöttänyt itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden mitalin. Se on 
osa itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 -hanketta, ja se on samalla myös Mitalitaiteen Killan 
vuosimitali 2017. Se asettuu osaksi mitaliperinnettä, joka alkoi vuonna 1967 Suomen täyttäessä 50 

vuotta. 

Mitalin suunnittelusta järjestettiin kilpailu, ja sen voitti taiteilija Hannu Veijalaisen ehdotus Yhdessä 
on tulevaisuus. Veijalainen on kokenut juhlarahojen ja mitaleiden muotoilija. Itse hän kuvaa mitalia näin: 
”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.” 

Mitali on lyöty pronssista ja sen halkaisija on 80mm. Taiteilija on patinoinut jokaisen mitalin yksilöllisesti 
itse. Patina on erikoinen sinertävän vihertävä metallinhohtoväri, joka tulee esiin vain luonnonvalossa, 
keinovalossa patina näyttää syvän harmaalta, jopa melkein mustalta.

Mitalin hinta on 100 €, ja sitä voi tilata sähköpostitse osoitteesta mitalikilta@gmail.com, postitse 
osoitteesta Suomen Mitalitaiteen Kilta, PL 311, 00101 Helsinki, tai puhelimitse (mieluiten tekstiviestillä) 
040 9664 220. Tilauksen yhteydessä on mainittava tilaajan nimi sekä laskutus- ja toimitusosoite. Postikulut 
8 € lisätään hintaan. Mitalit toimitetaan, kun ne ovat Killassa saatavilla ja tilaus on maksettu. Vähintään 10 
kappaleen tilauksista 10 prosentin alennus.

Suomen Mitalitaiteen Kilta – Gillet för Medaljkonst i Finland ry. PL 311, 00101 Helsinki mitalikilta@gmail.com www.mitalitaide.fi
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KOHTAAMINEN – Tasavallan presidentti Sauli Niinistö  

Uusi mitali presidenttisarjaan

Suomen Mitalitaiteen Kilta ja Paasikivi-Seura ovat tuottaneet yhteistyössä taidemitalin tasavallan 
presidentti Sauli Niinistöstä. Sen on muotoillut kuvanveistäjä Tapio Kettunen, joka tunnetaan 
erityisesti mitaleiden ja rahojen suunnittelijana. Hänet on palkittu yli 35 suunnittelukilpailussa, 

tuloksena seitsemän toteutettua juhla- tai erikoisrahaa sekä neljä mitalia, joista vuoden 2012 Jääkiekon 
MM -kisojen palkintomitali on kansainvälisesti tunnetuin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö -mitalin nimi on Kohtaaminen. Etusivulla on muotokuva presidentti 
Niinistöstä. Takasivun muodoista hahmottuu maapallo ja paljaitten jalkojen jättämiä jälkiä. Taiteilija 
Kettunen kuvailee symboliikkaa seuraavasti: ”Takasivun kuva-aihe käsittelee aikamme haasteita niin yksilön 
kuin koko maailman mittakaavassa. Maailmantilanne ja sen tasapaino, ekologiset kysymykset ja yhteinen 
vastuumme tulevaisuudesta ovat muun muassa antaneet aineksia muotoiluun. Eli miten kohtaamme toisemme ja 
millaisia jälkiä kukin jätämme jälkeemme.”

Mitali on lyöty mitalipronssista ja sen halkaisija on 72 mm. Mitaleja on valmistettu vain 300 kappaletta. 
Ensimmäiset 50 mitalia numeroitiin. Mitali nro 1. luovutettiin presidentti Sauli Niinistölle 19.12.2016 
Mäntyniemessä.

Mitalin hinta on 140 €, ja sitä voi tilata sähköpostitse osoitteesta mitalikilta@gmail.com, postitse 
osoitteesta Suomen Mitalitaiteen Kilta, PL 311, 00101 Helsinki, tai puhelimitse (mieluiten tekstiviestillä) 
040 9664 220. Tilauksen yhteydessä on mainittava tilaajan nimi sekä laskutus- ja toimitusosoite. Postikulut 
8 € lisätään hintaan. Mitalit toimitetaan, kun tilaus on maksettu.

Suomen Mitalitaiteen Kilta – Gillet för Medaljkonst i Finland ry. PL 311, 00101 Helsinki mitalikilta@gmail.com www.mitalitaide.fi

M
it

al
in

 k
uv

a 
O

ut
i J

är
vi

ne
n



HOPEAPATINOITU PRONSSIMITALI  Halkaisija 100 mm  Paino 595 g  Materiaali Ms90 (mitalipronsi, joka on hopeoitu ja patinoitu ) 
Valmistaja Kultakeskus Oy  Numerointi jokaisen mitalin reunukseen on kaiverrettu yksilöllinen numerointi  Lyöntimäärä enintään 2 017 kpl

MUISTOLYÖNTI
Suomen itsenäiseksi 
julistautuminen 1917

Emil Wikströmin suunnitteleman Suomen itsenäiseksi julistautuminen 1917 -mitalin 
muistolyönti julkistettiin 31.3. Kansallismuseon tiloissa. Kultainen muistolyönti, jota lyötiin 

vain 100 numeroitua kappaletta myytiin loppuun muutamassa päivässä. Pronssista, 
hopeapatinoitua muistolyöntiä on vielä saatavissa ja sen hinta on 249 euroa. 

Kysy lisää asiakaspalvelusta tai tilaa osoitteessa:
www.suomenmoneta.fi/wikstrom

EMIL WIKSTRÖMIN 1923 SUUNNITTELEMA MITALI

Suomen Monetan asiakaspalvelu 

puh. 010 80 80 40* käytössä 24 tuntia / vrk 

(henkilökohtaista palvelua ma–pe klo 8–18)
* Puhelun hinta lankaverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,0655 €/min 

ja mobiiliverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,1805 €/min

www.suomenmoneta.fi palvelee 24 tuntia / vrk
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