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LUKIJALLE
Mitalitaiteen vuosikirjaa on julkaistu vuodesta 2000. 
Käsissämme on nyt sarjan tuorein nide. Tällä kertaa 
siinä tarjotaan kokemuksia mitalitaiteen kansainvä-
lisen järjestön FIDEMin viime kongressista, tietoa 
mitalitaiteen vuosikilpailusta sekä mitalitaiteen his-
toriasta ja nykypäivästä Suomessa. Toimituskunta ja 
Suomen Mitalitaiteen Killan hallitus toivovat, että 
vuosikirjasta koituu huvia ja hyötyä Killan jäsenille 
sekä kaikille muillekin mitalitaiteesta kiinnostuneille.

Vuosikirja on pitkään ollut konkreettisin jäsenille 
suunnattu etu, ja samalla myös ainoa alan julkaisu-
kanava. Mitalitaiteen vuosikilpailuja järjestämällä 
on herätelty ja pidetty yllä taiteilijoiden kiinnostusta 
mitalitaidetta kohtaa. Kansainvälistä näkyvyyttä on 
haettu osallistumalla FIDEMin toimintaan. Resurs-
seja muihin toimintamuotoihin on toisinaan ollut 
enemmän, toisinaan vähemmän. Ministeriöltä saatu 
vuosittainen toiminta-avustus on ollut yksi Killan 
talouden tukipilareista. Muut tulot koostuvat makse-
tuista jäsenmaksuista sekä Mitalitaiteen edistämis-
säätiön sijoitusten tuotoista. Jäsenmäärä on hiljal-
leen vähentynyt, ja sijoitusmarkkinoita heilutteleva 
turbulenssi lisää tuottojen epävakautta. Avustus on 
vakauttanut Killan taloutta ja pitänyt yllä toiminta-
edellytyksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hylkäävä päätös vuo-
den 2017 avustusta koskevaan hakemukseen oli siksi 
tyrmäävä. Oikaisuvaatimus jätettiin keväällä 2017, 
ja helmikuussa 2018, lähes vuoden odottelun jälkeen 
saatiin siihenkin hylkäävä päätös. Toiminta-avustus-
ten jaossa tarkastellaan mm. toiminnan kulttuuripo-
liittista merkittävyyttä ja valtakunnallisuutta, haki-
jan taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä sekä 
toiminnan merkitystä oman toimialansa kentässä; sa-
moin huomioidaan yhteistyöedellytykset sekä osuus 
toimialan kehittämisessä.

Lainaus päätöksen perusteluista: “Yhteenvetona ha-
kijan hakemuksesta ja sen liitteistä voidaan todeta, et-
tä niissä esitetty toiminta on valtakunnallista, mutta 
toiminnan kulttuuripoliittinen merkittävyys on tämän 
kyseessä olevan valtionavustushaun näkökulmasta ka-
pea-alaista. Samoin hakijan toiminnan merkitys toimi-
alan toimijakenttää kokonaisuutena tarkasteltaessa jää 
kapea-alaiseksi. Hakijan taloudelliset ja toiminnalliset 
edellytykset ovat pienimuotoiset. Hakemuksen perusteel-
la hakijan toiminta on yhteistyöhakuista, mutta enem-
män ylläpitävää kuin toimialan kehittämiseen suuntau-
tuvaa.”

Perustelut jättävät lukijan helposti ymmälleen. Mi-
ten toimintaa tulisi suunnata, jotta se olisi riittävän 
laaja-alaista? Mikä on toimialan toimijakenttä koko-
naisuudessaan, ja mistä toimialasta puhutaan? Jos 
taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ovat pie-
nimuotoiset, miten niitä voi kehittää ilman tukea? 
Voiko toimialaa (mikä se sitten onkin) kehittää, jos ei 
sitä ylläpidetä ensin?

Ministeriöltä saatu tuki on viime vuosina ollut muu-
tamia tuhansia. Kaikkiaan avustuksia haettiin vuo-
delle 2017 yhteensä 2 679 718 euron edestä, ja niitä 
jaettiin 2 177 000 euroa. 21 hakijaa sai myönteisen 
päätöksen, kielteisen 9. Tästä voinee päätellä, että se-
kä haetut että jaetut avustukset olivat varsin suuria. 
3 000 euron hakemus on helppo viivata yli merkityk-
settömänä, mutta päätöksen seuraukset voivat olla 
summaansa suuremmat.

Kulttuurin tuki kohdistuu yhä enemmän projektei-
hin, joille rahahanojen haltijoiden on myös helpompi 
asettaa sisällöllisiä ja tavoitteita koskevia kriteerei-
tä. Kulttuurin tuottama hyvinvointi, kansalaisten 
osallistaminen ja saavutettavuuden lisääminen ovat 
tärkeitä tavoitteita, mutta kuka turvaisi kulttuuri-
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alan toiminnan perusedellytykset? Kilta toimii va-
paaehtoisvoimin, eivätkä taloudelliset resurssit tahdo 
nykyisellään riittää edes juoksevien kulujen kattami-
seen. 

Killan jokavuotisia projekteja ovat Mitalitaiteen vuo-
sikirja sekä Mitalitaiteen vuosikilpailu. Vuosikirja on 
jäsenetu, mutta samalla se toimii Killan käyntikort-
tina ja mitalitaiteen sanansaattajana. Vuosimitali 
on alun perin ollut vastaavanlainen automaattinen 
jäsenetu, mutta nykyisin jäsenet voivat tilata sen it-
selleen omakustannushinnalla. Valmistusmäärät ovat 
jääneet vähäisiksi, mikä valitettavasti nostaa kappa-
lekohtaisia kustannuksia. Kilpailu kuuluu valtakun-
nallisesti merkittävien taidekilpailujen joukkoon. 
Vaikka sen palkinnot voivat vaikuttaa vaatimatto-
milta, niillä on huomattava merkitys mitalitaiteeseen 
kohdistettujen resurssien kokonaisuudessa.

Mitalitaiteen vuosikilpailun tämänkertainen voittaja, 
Paula Salmelan Suojassa toteutettiin myös vuosimi-
talina. Se ei ole ulkomuodoltaan perinteinen mita-
li, ja se koettelee mitalitaiteen rajoja monin tavoin. 
Se on pitkästä aikaa herättänyt mielenkiintoa myös 
mitaliseurapiirien ulkopuolella, mikä ei tietenkään 
ole itsetarkoitus. Palkintolautakunnan tehtävä ei ole 
koskaan helppo, ja ratkaisu herättää usein keskus-
telua. Voittajaksi pyritään valitsemaan taiteellisesti 
onnistunein ehdotus, mutta mielessä on aina pidet-
tävä myös ne elementit, joiden perusteella mitalitaide 
erottautuu muusta pienoiskuvanveistosta – tästä on 
tosin olemassa monta mielipidettä. Palkintolautakun-
ta löysi voittaneesta ehdotuksesta käsitteellisiä yhte-
yksiä mitalin kaksipuolisuuteen. Se ei sovi taskuun, 
mutta usein hukassa oleva käteensopivuus oli siinä 
ilmeistä.

Rakentavaa keskustelua tarvitaan, ja sitä on yritetty 
vuosien varrella herätellä mm. Killan julkaisuissa. 
Tilanne on silti pitkään muistuttanut asemasotaa tai 
vääräuskoisten käännytystä. Keskustelua voisi var-

masti käydä myös avoimin mielin ja vailla ylilyöntejä. 
Mikä on mitalitaiteen kohdeyleisö? Miten mitali mää-
ritellään? Onko mitali esine vai käsite? Millä kritee-
reillä mitalitaidetta arvotetaan? Esimerkiksi näihin 
kysymyksiin on varmasti mahdollista löytää vastauk-
sia. Tulevan vuoden suunnitelmissa onkin verkkosi-
vujen uudistus ja sosiaalisen median käyttöönoton 
valmistelu – niistä voisi kenties muodostua luonteva 
foorumi tälle keskustelulle.

Mitalitaiteen marginaalistumisesta on joka tapauk-
sessa syytä olla huolissaan. Kilta perustettiin aikoi-
naan edistämään valetun mitalin asiaa, mutta lyöty, 
tilaustyönä toteutettu mitali taitaa nykypäivänä olla 
vielä sitäkin uhanalaisempi laji. Siitä, ja samalla mi-
talitaiteen asemasta nyky-yhteiskunnassa laajem-
minkin kertoo viime vuosien mitalihankkeiden koh-
talo. Esimerkkejä on muitakin, ja ne liittyvät paljolti 
siihen, ettei mitali käsitteenä ole kansalaisille tuttu. 
Vuoden 2017 alkupuolella syntyi juhlarahakohu, josta 
kirjoitti myös Helsingin sanomien kulttuuritoimittaja 
kolumnissaan otsikolla Sensuuri iski mitalitaiteeseen. 
Kuluvan vuoden lopulla poliisi etsi omistajaa varaste-
tuille mitaleille. Kyseessä olivat diplomaatille myön-
netyt ulkomaiset kunniamerkit. Erityisen karvaalta 
tuntui, kun Suomen Suomi 100 -toimikunta päätti 
teettää Eduskunnalle ja Valtioneuvoston kanslialle 
valetut ”medaljongit” juhlarahasta. Tähän ei kelvan-
nut itsenäisyyden juhlavuoden mitali.

Suomen Mitalitaiteen Killan toiminnalle tuntuisi siis 
olevan tilausta, mutta sen mahdollisuudet ostaa mi-
talitaiteelle näkyvyyttä julkisuudessa ovat kovin vä-
häiset. Siksi olisi hienoa, jos kaikki, joille mitalitaide 
– niin perinteinen kuin rajoja rikkova – on sydämen- 
asia, pyrkisivät omalta osaltaan pitämään mitalitai-
teen lippua korkealla!

Outi Järvinen 
Puheenjohtaja 
Suomen Mitalitaiteen Kilta
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NAISMITALEISTA JA NIIDEN 
PUUTTUMISESTA 

TAPIO SUOMINEN

Fidemin 35. kongressinäyttely oli avoinna Ottawassa Ka-
nadan luonnontieteellisessä museossa kesäkuun 2018. 
Näyttelytilana oli rakennuksen länsipäädyn hieno rotun-
da lehtereineen. Mitaleiden esillepano ei ehkä ollut niin 
tyylikäs kuin järjestäjät tavoittelivat, mutta kelvollinen 
kuitenkin.

Näyttelyn teema oli Naiset ja rinnakkaisena alateema-
na Naiset luonnontieteessä. Oli odotettavissa, että teema 
karsii osanottoa näyttelyyn ja jossakin määrin näin ta-
pahtuikin. Runsas tarjonta silti oli. Fidemin sivuilla mai-
nitaan 599 mitalia 394 taiteilijalta 35 maasta. Näyttely-
katalogi ilmoittaa poikkeavat luvut 746, 307 ja 33. Itse 
en tullut laskeneeksi.

Kato oli iskenyt Suomen osioon. Mukana oli kolme tai-
teilijaa: Erja Tielinen, Harri Kosonen ja Maija Hyvö-
nen-Hossain. He kaikki ovat osallistuneet kongressi-
näyttelyihin ennenkin. Mutta vaikka heidän ilmaisunsa 
erosi silmin nähden toisistaan, dialogia mitaleiden kes-
ken ei oikein ehtinyt syntyä suuren mitalijoukon pu-
ristuksessa. Ei myöskään jatkumoa, joka olisi jollakin 
tavoin luonnehtinut Suomea mitalimaana. Huippuvuo-
sina Suomesta on ollut mukana kymmeniä tekijöitä. Nyt 
näyttelytila oli supistunut niin pieneksi lokeroksi, että 
Suomi ei oikein täyttänyt nykymitalimaan tunnusmerk-
kejä. Tätäkö Opetus- ja kulttuuriministeriökin jo osasi 
ennakoida lopettaessaan Killan valtionavustuksen? Mai-
nio yksityiskohta kuitenkin oli, että Suomen edustajista 
kaksi kolmasosaa oli naisia, mutta pelkäänpä, että moni 
ei tullut kiinnittäneeksi asiaan huomiota. 

I Harri Kosonen, The Glass Ceiling, 2017, valettu pronssi. Kuva: Douglas Taylor
II Erja Tielinen, Touch of Love, 2015, kipsi, sellakka, liitu. Kuva: Douglas Taylor
III Maija Hyvänen-Hossain, Brigitte Bardot, 2017, valettu pronssi. Kuva: Douglas

I

II

III



7

TUTTUA JA TOISINAJATELTUA

Oletin, että teema olisi luonut näyttelylle totunnaisesta 
poikkeavan ilmeen. Mutta karsimalla äärimmäisyyk-
siä se tekikin näyttelystä tutunomaisen. Sisältö sitoutti 
välineeseen, ja taiteilijan olisi ollutkin hankala tähdätä 
mitaliin, joka samaan aikaan sekä räjäyttää taiteenalan 
rajat että täyttää naismitalin perinteiset kriteerit. 

Toki kokeilijat ja toisinajattelijat pysyivät uskollisina 
tavoilleen nytkin, ja siksi side naisteemaan jäi joskus 
ohueksi. Mutta ehkä tuttuuden tunne johtui siitäkin, 
että käden jälki nousi havainnollisemmin esiin nyt, kun 
sisältö oli yhdenmukaistettu. Ja taiteilijat alkavat muu-
tenkin käydä tutuiksi. Toiset muuntuvat jatkuvasti, mut-
ta sitäkin osaa jo odottaa. 

[kuva 4:] José Teixeira, Cante (Sing) Choral Groups, 2017, 
lyöty pronssi. Mitali esitteli tarkoin pohditusti Cante-pe-
rinnelaulun osatekijöitä ponto, alto, coro (kolmiomai-
suus), harrastajamääriä paikkakunnittain (lieriöiden 
korkeus ja sijainti) ja maantieteellistä levinneisyysalu-
etta Portugalissa (mitalin muoto). Cantea esittävät myös 
naiskuorot, mikä tässä tapauksessa kelpuutti mitalin 
esiintymään naisteeman alla. Kuva: Douglas Taylor

Erikoinen tapaus on Tšekin Otakar Dušek, joka on miel-
tynyt spektaakkelimaisiin mitalihankkeisiin. Häneltä 
oli näyttelyssä yksi mitali, Todesmarsch. Se kertoi järkyt-
tävän tarinan vuonna 1945 Helmbrechtin keskitysleiril-
tä kootuista 1200 juutalaisnaisesta, jotka oli tarkoitus 
tappaa kävelyttämällä. Vankien matka Zwodaun kautta 
Volaryyn ehti kestää kolme viikkoa. Dušek käveli tasan 
70 vuotta myöhemmin saman reitin kengänpohjissaan 
”mitaleita”, hopeisia laattoja, jotka ulkoasultaan mu-
kailivat SS-vartijoiden ammuslaatikoiden nimikylttejä. 
Mitaleiden säilytyspussit oli valmistettu samanlaisesta 
kankaasta kuin vankien puvut. Taiteilijan kävely oli tal-
tioitu dokumenttielokuvaksi, joka esiteltiin ja esitettiin 
Tšekin Ottawan lähetystössä. Kun osti mitalin, sai myös 
elokuvan muistitikulla. 

Piskuista mitalia varten oli luotu mediatapahtuma. Elo-
kuvan ja vastaanoton lisäksi Dušek luennoi mitalistaan, 
ja siitä oli saatavilla myös kirjallista materiaalia. On kui-
tenkin kysyttävä, minkä tarinan mitali itse asiassa ker-
toi. Siinä oli kyllä historiaviitteitä, numeroita ja nimiä, 
mutta mielestäni esine ei omassa hahmossaan kantanut 
todistusvoimaa natsien hirmuteoista. Se kertoi pikem-
minkin Dušekin omasta performanssista. Todesmarsch ei 
toiminut itsenäisenä mitalina ilman taustatietoa, vaan 
toi mieleen lähinnä elokuviin liitetyn oheistuotteen.

IV José Teixeira, Cante (Sing) Choral Groups, 2017, lyöty pronssi. 
V Otakar Dušek, Todesmarsch, 2015, hopea Ag 999/1000. Yksi mitalin valmistustekniikoista oli käveleminen. Kuva: Douglas Taylor

IV

V
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Siinä missä toiset taiteilijat keksivät koko ajan uutta, toi-
set tuntuvat työstävän aina yhtä ja samaa teosta, mutta 
löytävät sen sisältä loputtomasti vaihtelun mahdolli-
suuksia. Yksi hyvä esimerkki on Hollannin Geer Steyn, 
joka sai Ottawassa American Numismatic Societyn jaka-
man J. Sanford Saltus -palkinnon.

GRAND PRIX 

Minulla oli kunnia olla jäsenenä kolmihenkisessä jurys-
sä, joka päätti siitä, kuka saa himoitun Grand Prix´n. 
Muut tuomariston jäsenet olivat Ron Dutton Isosta-Bri-
tanniasta ja Ana Perreira Portugalista. Yhteisesti pää-
timme asettaa valinnan ehdottomaksi kriteeriksi sen, 
että mitalissa on vähintään kaksi sivua. Lisäksi kiinni-
timme huomiota mitalin reunojen hyödyntämiseen ja 
kädessä pidettävyyteen sekä siihen, miten näitä ominai-
suuksia oli sovellettu nimenomaan naisteeman näkökul-
masta. 

Hankalaksi tehtävän teki se, että monet taiteilijat oli-
vat lähettäneet näyttelyyn mitaleitaan vain yksin kap-
palein, vaikka ne olisivat olleet kaksisivuisia. Pulmaa ei 

ratkaissut edes näyttelykatalogin muistitikku. Siinä piti 
olla kuvat kaikista mitalisivuista. Muistitikku oli kui-
tenkin turmeltunut. 14 maata puuttui, joukossa Suomi. 
Jouduimme siis jättämään huomiotta useita hienoja mi-
taleita, koska niiden molemminpuolinen tarkastelu oli 
mahdotonta.

Fidem-näyttelyitä pitkään piinannut tapa esitellä vain 
yksi sivu on harmillinen kaikkien katsojien kannalta. 
Minä pitäisin sitä suorastaan tekijänoikeusrikkomukse-
na, elleivät taiteilijat jostakin syystä syyllistyisi siihen it-
se. Mikä voi olla perusteena sille, että mitalintekijä aset-
taa mitalistaan näyttelyyn vain yhden puolen? Vai onko 
se ehkä delegaattien ”kuratointia”? Yksisivuisuus sinän-
sä voi olla taiteilijan perusteltu valinta. Yksi suosikeis-
tani oli juuri sellainen, E. Tamás Soltran Madonna by the 
Lake Balaton. Mutta taideteosta ei voi arvottaa, jos puolet 
siitä puuttuu tai on peitetty. Rahojen arvonmääritys on-
nistuu ehkä siinäkin tapauksessa. Johtuneeko käytäntö 
siitä, että mitali ensi sijassa mielletään rahan kaltaiseksi, 
numismaattiseksi esineeksi? Se ei tietäisi hyvää mitalin 
taiteena ololle.

VI Geer Steyn, Amy Winehouse, 2016–17, terrakotta. Kuva: Douglas Taylor
VII E. Tamás Soltra, Madonna by the Lake Balaton, 2017, valettu pronssi. Kuva: Douglas Taylor

VI

VII
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Grand Prix’n päätimme myöntää Mashikolle nelisivui-
sesta mitalista Dr Ginko Ogino. Kohdehenkilö on ensim-
mäinen länsimaista lääketiedettä harjoittanut rekiste-
röity naislääkäri Japanissa. Mitalin intensiivisyys oli 
vaikuttavaa tavalla, joka ei paljasta salaisuuksiaan heti. 
Tulkinta saa syvyyttä, jos tietää, että Oginon uravalin-
taan vaikutti ratkaisevasti se, että hän sai nuorena su-
kupuolitaudin mieheltään ja joutui hoidoissaan 1860-lu-
vulla kohtaamaan miesvaltaisen alan kannatteleman 
musertavan häpeän. 

Näyttelyn esillepano oli tyydyttävä, paljon parempi 
kuin Belgian Gentissä, jossa osa mitaleista oli sijoitettu 
lattialle. Vitriineihin ankkuroidut teoslistat olivat han-
kalakäyttöisiä, melkein mahdottomia. Outo ratkaisu 
oli myös sijoittaa Naiset luonnontieteessä -osio keskelle 
aakkosittain etenevää maajoukkoa. Pienet puutteet ker-
tovat järjestäjien kiireestä niin näyttelyrakennuksessa 
kuin katalogin toimitustyössä. Nyt Kanadan näyttely-
luettelo on myyty loppuun, mutta sen voi ostaa sähköise-
nä Fidemin nettikaupasta 25 euron hintaan. 

NÄKYMÄTÖN MITALI

Suomalaistaiteilijoiden näkyvyys oli kehnonlainen Ot-
tawassa, ja se on sitä myös Fidemin verkkosivun tieto-
kannassa, joka sisältää tällä hetkellä 3800 mitalin tiedot 
1200 taiteilijalta maailmanlaajuisesti. Suomalaisten mi-
taleiden kuvat näkyvät sivustolla, jos on antanut julkai-
suluvan Fidemille. Vain Suomen Kuvasto on edellyttänyt 
korvausten maksamista kuvien käytöstä, mutta Fidem 
tuskin voi maksaa vain yhden maan taiteilijoille, koska 
sama käytäntö pitäisi ulottaa kaikkiin. Ainoa tapa saada 
mitalinsa näkymään sivuilla on ilmoittaa Kuvastolle, jos 
haluaa tässä yksittäistapauksessa luopua korvauksis-
taan. Fidemin rahkeet ja raha eivät kuitenkaan riitä noin 
valtavan taiteilijamäärän maksuliikenteen hallinnoin-
tiin. Näkyvyys olisi silti toivottavaa, koska tiedän, että 
kuva tietokannassa voi johtaa myös toimeksiantoihin ja 
tilauksiin.

VIII Mashiko, Dr Ginko Ogino, 2017, pronssi, puu, urushi. Kuva: Douglas Taylor

VIII



10

I Takafumi Onishi, Bride, 2017, valettu kupari. (Douglas Taylor)

MITALEITA TOKIOON 
TAPIO SUOMINEN

Fidemin 36. kongressinäyttely järjestetään Tokiossa 
20.–24.10.2020. Paikka on loistelias hotelli Gajoen, jo-
ka on nähtävyys jo itsessään. Hotelli sijaitsee Meguron 
alueella, kaupungin eteläosassa Tokion keisarillisen 
palatsin lounaispuolella. Näyttely on esillä hotellin Hy-
akudan Kaidan -galleriassa. Mitaleiden esilläpitoa on 
tarkoitus jatkaa kongressin jälkeen kolmen kuukauden 
ajan pienehkössä Accessory-nimisessä taidemuseossa, 
joten osallistuvat taiteilijat voivat varautua suhteellisen 
pitkään lainausaikaan. 

Näyttelyllä ei ole teemaa. Mitalien maksimikoko on 150 
x 150 x 150 mm ja lähetyksen pitää olla perillä Tokios-
sa helmikuun 2020 loppuun mennessä. Maiden kiintiöt 
eivät ole vielä tiedossa, mutta koska Suomen osallisuus 
Ottawassa oli niin vähäinen, on odotettavissa, että 37 
sivun kiintiötä pienennetään. Samalla olisi tietenkin 
toivottavaa, että kiintiöluvut määritellään parillisiksi. 
Paineita supistuksiin aiheuttaa myös se, että Fidemiin 
kuuluu niin vähän suomalaisjäseniä.

Kongressin järjestelyistä vastaa JAMA (Japan Art Medal 
Association) ja sen puuhamiehinä Japanin Fidem-dele-
gaatti Masaharu Kakitsubo ja varadelegaatti Toshiaki 
Yamada. Mitaliharrastajien lukumäärä ei Japanissa eh-
kä ole iso verrattuna valtaisaan asukaslukuun, mutta 
maa on ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana 
tuottanut toinen toistaan kiinnostavampia mitalei-
ta. Tokion kongressi on jo avannut omat verkkosivut  
http://fidem2020.tokyo/ ja tiedustelut voi osoittaa 
osoitteeseen info@fidem2020.tokyo.

I
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I Susan Taylor: Kongressimitali (Douglas Taylor)
II Näkymä Ottavasta (Riitta Suominen)

FIDEMIN 35. KONGRESSI  
KANADAN OTTAWASSA  
29.5.–2.6.2018

GUNNEL SIEVERS

Kansainvälinen mitalitaiteen kongressi ja näyttely, FI-
DEM XXXV, järjestettiin Ottawassa touko-kesäkuun 
vaihteessa. Sen pääjärjestäjinä toimivat kolme tarmo-
kasta naiskuvanveistäjää eli Kanadan delegaatti Lynden 
Beesley, joka oli kongressin puheenjohtaja, Susan Taylor, 
joka vastasi näyttelystä ja kolmantena varadelegaatti ja 
MASC:n, Kanadan mitalitaiteen yhdistyksen, puheenjoh-
taja Lorraine Wright, jonka vastuulla oli näyttelyluettelo. 
Susan Taylor oli myös muotoillut kongressimitalin (kuva 
1). Sen oli lyönyt Royal Canadian Mint, Kanadan rahapa-
ja ja kongressin pääsponsori. Mitalissa on useita vertaus-
kuvallisia kuva-aiheita, kuten vaahteranlehtiä, setripuita 
ja revontulia. Vehnänkorret edustavat Kanadan maata-
loutta, vesi sitä ympäröiviä meriä ja sen jokia. Lapselle 
lukeva naisfiguuri korostaa koulutuksen tärkeyttä. 

Ottawa on Kanadan pääkaupunki. Se sijaitsee Ontarion 
osavaltiossa, ja sen pohjoisreunalla kulkeva Ottawan joki 
erottaa sen Québecin osavaltiosta. (kuva 2) Siellä on noin 
800  000 asukasta, joista yli puolet on ranskankielisiä. 
Kaupungilla on miellyttävän matala profiili eikä siellä 
ole pilvenpiirtäjiä kuten Ontarion paljon suuremmas-
sa pääkaupungissa Torontossa. Ottawassa ei ole paljon 
teollisuutta, mutta siellä kokoontuu mm. Kanadan par-
lamentti upeassa parlamenttitalossa ja siellä on monia 
liittovaltion virastoja sekä ulkomaiden lähetystöjä. 

I

II
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KONGRESSIN TEEMA JA OHJELMA

Kongressin teema oli Women and Women in the Natural 
Sciences (Naiset ja naiset luonnontieteissä). Tämä johtui 
siitä, että haluttiin juhlistaa, että oli kulunut sata vuotta 
siitä, kun naiset Kanadassa saivat äänioikeuden. Teema 
oli hieman rajoittava, mutta luentoja ja näyttelymitaleita 
oli kuitenkin riittävästi.

Kongressi ja näyttely pidettiin Kanadan luonnontieteel-
lisessä museossa (Canadian Museum of Nature), jossa 
sinänsä oli paljon katseltavaa: mammutteja ja dinosau-
ruksia ja interaktiivisia näyttelyitä. Alkuperäiskansojen 
(inuittien) elämästä ja elintavoista oli myös laaja kokonai-
suus. Mitalinäyttely oli Barrick Rotundaa kiertävällä par-
vella (kuva 3). Siitä kerrotaan toisaalla tässä vuosikirjassa.

Kongressin ohjel-
ma menee yleen-
sä saman kaavan 
mukaan. Tiistaina 
ennen varsinaisen 
kongressin alkua 
kokoontuivat hal-

litus (Executive Committee, EC), neuvoa-antava komitea 
(Consultative Committee, CC) ja kansalliset delegaatit 
FIDEMin puheenjohtajan, englantilaisen Philip Attwoo-
din johdolla. Suomesta näihin osallistuivat Tapio Suomi-
nen, Suomen delegaatti ja EC:n jäsen, Ilkka Voionmaa, 
CC:n jäsen ja Mikko Timisjärvi, FIDEMin tilintarkastaja.

Kokousten jälkeen kongressin aattona Yhdysvaltain de-
legaatio tapansa mukaan piti vastaanoton, jossa jaettiin 
amerikkalaisille ja joidenkin muiden maiden delegaateil-
le heidän kongressimitalinsa, joka oli Lindley Briggsin 
valkoinen flower medal (kukkamitali) (kuva 4). Tilaisuu-
dessa jaettiin tällä kertaa myös J. Sanford Saltus -pal-
kinto. Tästä palkinnosta ja sen historiasta kerrotaan hie-
man toisaalla tässä numerossa.

KONGRESSIN JA NÄYTTELYN AVAJAISET

Keskiviikkoaamuna pidettiin kongressin avajaiset mu-
seon luentosalissa. Tilaisuuden alku poikkesi tavan-
omaisesta. Kongressin presidentti Lynden Beesley muis-
tutti tervetuliaispuheessaan, että olimme Algonquin 
Anishinaabe alkuperäisväestön mailla. Heimon vanhin, 
’Grandmother’ Monique Frenaud, rukoili arvokkaasti 
onnea kongressille suitsuttaen yrttisavua. Tässä yh-
teydessä voinen mainita, että järjestäjillä ylipäänsä oli 
hyvin hienotunteinen ja kunnioittava suhtautuminen 
alkuperäisväestöön. Seremonian jälkeen Ottawan por-
mestari, Jim Watson, toi kaupungin tervehdyksen ja 
Kanadan rahapajan kehitysjohtaja kertoi kongressimi-
talin valmistusprosessista. FIDEMin presidentti Philip 
Attwood kertoi FIDEMin historiasta ja totesi, että tämä 
kongressi oli ensimmäinen laatuaan Kanadassa. Varsi-
naisten avajaisten jälkeen oli heti kaksi pääluentoa. Ka-
nadan rahamuseon pääkuraattori Paul S. Berry kertoi 
Robert Tait McKenziestä, monipuolisesta lääkäristä ja 
kuvanveistäjästä. Toisessa luennossa monen meistäkin 
tunteman kuvanveistäjän Dora de Pedery-Huntin elä-
mästä ja taiteesta kertoi hänen veljentyttärensä Emily 
Hencz-Thornton tyttärineen.

III Näkymä näyttelystä (Tapio Suominen)
IV Lindley Briggs: flower medal (Lynden Beesley)

III

IV
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Näyttelyn avajaiset pidettiin illalla, ja sen julisti näyttä-
västi avatuksi Abenaki-alkuperäisväestön tarinankertoja 
ja airut (Town Crier) (kuva 5). Museon johtaja Meg Me-
chel kertoi Luonnontieteellisestä museosta ja siitä että 
se oli aikoinaan ollut parlamenttitalo ja että juuri tässä 
huoneessa oli vuonna 1918 päätetty myöntää naisille ää-
nioikeus. Kongressimitalin esitteli sen muotoilija Susan 
Taylor, joka juuri oli jäänyt eläkkeelle rahapajan muotoi-
lijan tehtävästä. Hän esitteli myös näyttelyn, jonka jäl-
keen kaikki saivat tutustua siihen. Kuten tavallista tar-
joilu oli runsasta ja siitä nauttivat mm. Gunnel Sievers, 
Tapio Suominen ja Ilkka Voionmaa puolalaisen Hanna 
Jelonekin kanssa (kuva 6). Mikko Timisjärvi vaihtoi la-
sin äärellä ajatuksia japanilaisen Masaharu Kakitsubo 
kanssa. (kuva 7) Näyttelystä on laajempi katsaus toisaal-
la tässä vuosikirjassa. 

V Town Crier (Hanna Jelonek)
VI Hanna Jelonek, Gunnel Sievers, Tapio Suominen ja Ilkka Voionmaa  
 näyttelyn avajaisissa (Marie-Astrid Pelsdonk)
VII Mataharu Kakitsubo ja Mikko Timisjärvi keskustelussa lasin äärellä (Jan Pelsdonk)

VI

V

VII



14

LUENNOT JA TYÖPAJAT

Keskiviikon iltapäivällä alkoivat rinnakkaiset luentosar-
jat, jotka jatkuivat torstaina. Niissä naisteemaa valais-
tiin kuuden eri aihepiirin näkökulmasta. Luentoja oli 
yhteensä 31.

Teemoja olivat Women as Makers (Naiset mitalintekijöi-
nä, 2 sessiota), Her Story, Women on Medals (Hänen tari-
nansa, naisia mitaleissa, 2 sessiota), Women as Collectors 
(Naiskeräilijöistä), Connections: Women/Medals (Yhteyk-
siä: naiset/mitalit), Innovation (Uusiutuminen) ja lopuk-
si miehetkin pääsivät mukaan: Men Making Medals (Mie-
het mitalintekijöinä), jossa allekirjoittanut toimi session 
puheenjohtajana. Naisteemaa korostettiin myös siten, 
että kaikki sessioiden puheenjohtajat olivat naisia. 

Luennot löytyvät aikanaan Médaillès aikakausikirjasta, 
jonka FIDEMin jäsenet saavat.

Vanhan tavan mukaan taiteilijoille oli järjestetty kaksi 
työpajaa (workshops). Toinen käsitteli uusia tekniikoita 
mitalin valmistuksessa, ja sitä vetivät Paul Leathers ja 
Trudy Golley. Toisessa käsiteltiin James MaloneBeachin 
johdolla ja enemmänkin huumoripitoisesti, miten omia 
pelkoja voisi kuvata mitalissa.

SOSIAALISTA KANSSAKÄYMISTÄ

Avajaisten lisäksi joka ilta oli jotain. Torstai-iltana Kana-
dan keskuspankin museossa (Bank of Canada Currency 
Museum) järjestettiin illanvietto, jolloin sai tutustua hei-
dän uusittuun interaktiiviseen näyttelyynsä. Sen suun-
nitteluun olivat myös lapset ottaneet osaa, joten se oli 
erittäin lapsiystävällinen. Myöhään samana iltana esi-
tettiin tšekkiläisen Otakar Dušekin filmi, Todesmarsch, 
jossa hän kulki samaa reittiä kuin ne naiset, jotka 1945 
pakotettiin marssimaan Helmbrechtin keskitysleiristä 
ennen kuin liittoutuneet vapauttivat heidät. 

Perjantaina ei ollut luentoja, vaan tehtiin erilaisia ret-
kiä esimerkiksi Cold War Museumiin ja Robert Tait Mc-
Kenzien museoon. Muita kohteita olivat parlamenttitalo 
ja Royal Canadian Mint eli rahapaja, jossa sai todeta kul-
taharkon aitouden vaikkapa puremalla sitä (kuva 8). Sen 
lähellä oli komea National Gallery of Canada, Kanadan 
Kansallisgalleria, jonka ulkopuolella seisoi jättiläismäi-
nen hämähäkki, Louise Bourgeois’n Maman, samanlai-
nen kuin Bilbaon tunnetun Guggenheim-museon edessä. 
Illalla MASC eli Kanadan mitaliseuralla oli Ottawan tai-
dekoulussa näyttely ja vastaanotto, jossa mm. oli edes-

menneen Del Newbiggingin, kuvanveistäjän ja Kanadan 
edellisen delegaatin, mitalinäyttely sekä Susan Taylo-
rin mitalien esittely. Mielenkiintoinen oli myös Lynden 
Beesleyn 13 kelloa, joissa jokaisessa oli kuvattuna jokin 

VIII Ilkka Voionmaa toteaa kullan aitouden (Nicholas Salignac)
IX Lynden Beesleyn 13 kelloa kukkatunnuksineen (Marie-Astrid Pelsdonk)

VIII

IX
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Kanadan provinssien nimikkokukka. Sarja oli tehty Ka-
nadan 150-vuotisjuhlien kunniaksi (kuva 9). Kongressin 
tiivis ohjelma verotti, joten väsymys alkoi myös painaa 
osallistujia. (kuva 10) 

Lauantaiaamupäivän ohjelmaan kuului Medal Fair eli mi-
talimarkkinat, jossa taiteilijat ja alan yhdistykset saivat 
esitellä ja myydä tuotteitaan. Siellä oli iloksemme myös 

ahvenanmaalainen Ulrike Kjeldsen, joka oli opiskellut 
mitalitaidetta Skotlannissa ja saanut stipendin osallis-
tuakseen kongressiin. Iltapäivällä oli FIDEMin yleisko-
kous, jossa päätettiin, että seuraava FIDEMin kongressi 
pidetään Japanin Tokiossa 20.-24.10.2020. Ilta oli omis-
tettu päätösillalliselle, ruoka nautittiin hyvässä seuras-
sa. (kuva 11) Kuvassa Mikko ja Ingrid Timisjärvi naut-
tivat illallisesta Cory ja Tom Gillilandin sekä Gregory 
Fattorinin kanssa. Illalliset olivat myös palkintojenjako-
tilaisuus. Tärkeimmän niistä eli FIDEMin Grand Prix’n 
sai Mashiko (kuva 12), kuvassa yhdessä juryn jäsenten 
Ana Pereira, Tapio Suominen ja Ron Dutton kanssa. 
Mashiko on Yhdysvaltain mitalitaiteen voimahahmo ja 
opettaja, joka pyörittää myös mitalitaiteeseen erikoistu-
nutta galleriaa New Yorkissa 38. kadulla. Hän on mita-
litaidetta monipuolisesti edistävän New Approach -ryh-
män perustaja. Ryhmän toiminta liittyy läheisesti niin 
ikään Mashikon alulle panemaan nuorten taiteilijoiden 
kansainväliseen kiertonäyttelyiden sarjaan New Ideas in 
Medallic Sculpture. Muita palkintoja jaettiin neljätoista. 
Niistä mainittakoon vain Dora-palkinnon eli Dora de Pe-
dery-Huntin muovaileman mitalin luovutus Ron Dutto-
nille. Hänen mitalinsa Ada Lovelace esitti maailman en-
simmäistä tietokoneohjelmoijaa, ja se valittiin parhaaksi 
Naiset luonnontieteissä -teemaa edustavista mitaleista 
(kuva 13, seuraava sivu).

X Väsyneitä näyttelynkatsojia MASC:n vastaanotolla (Jan Pelsdonk)
XI Illallisilla Cory ja Tom Gillilland, Mikko ja Ingrid Timisjärvi sekä Gregory Fattorini (Jan Pelsdonk)
XII Mashiko Grand Prix’n juryn Ana Pereiran, Tapio Suomisen ja Ron Duttonin kanssa. (Donald Scarinci) 

X

XI

XII
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KONGRESSIN JÄLKEINEN RETKI

Kongressin päätyttyä oli halukkaille järjestetty nk. Post-
congress tour. Tämä koko päivän bussimatka vei kahteen 
kohteeseen. Aluksi tutustuimme perinnekylään nimeltä 
Upper Canada Village. Tämä museokylä kuvaa elämää 
1800-luvun Kanadassa. Se on kuitenkin elävä kylä. Siinä 
on eri alojen käsityöläisiä omissa verstaissaan: on leipo-
mo, jonka tuotteita myydään kahvilassa, kutoja, jonka 
kankaista valmistetaan vaatteita kylässä työskentelevil-
le, on hevosen vetämä sahalaitos, suutari (kuva 14), sep-
pä, lääkäri, koulu ja kirkko sekä herrasväen talo. Kaikki 
oli hyvin autenttisen näköistä. 

Lounaan jälkeen matkamme jatkui nk. tuhannen saaren 
tietä. Suomalaisen kummastukseksi saareksi lasketaan 
jokainen pieni luoto ja jokaiselle luodolle oli rakennet-
tu sille juuri ja juuri mahtuva kesämökki. Kapean veden 
toisella puolella on Yhdysvallat. Kingstonissa, joka ai-
koinaan oli Kanadan provinssin pääkaupunki, on Fort 
Henry, UNESCOn maailmanperintökohde. Sillä oli tär-

keä tehtävä 1812 sodassa, jonka jälkeen Kanada erosi 
Yhdysvalloista. Museolinnoitusta esittelivät 1800-lu-
vun alun   pukuihin puetut sotilaat. Kaupunki itsessään 
on ihastuttava Viktorian aikaisine taloineen. Loppu-
matka takaisin hotelliin sujuikin sitten kaatosateessa.

KANNATTIKO MENNÄ FIDEM-
KONGRESSIIN OTTAWAAN?

Vastaus on ilman muuta kyllä. Kongressi oli erittäin 
hyvin järjestetty. Aihe kuitenkin ehkä hieman verotti 
kongressiin ja näyttelyyn osallistujien määrää. On myös 
sääli, että Suomesta oli vain kuusi osallistujaa, näistä ei 
yksikään ollut taiteilija eikä luennoitsijaakaan löytynyt 
Suomesta. Toki Kanada on kaukana ja kustannukset sen 
mukaiset, mutta ilmeisesti taiteilijoiden on vaikea saada 
apurahaa näin pienen taidealan matkakustannuksiin. 
Seuraava kongressi 2020 Tokiossa on myös kaukana Suo-
mesta, mutta toivoisin, että useamman olisi mahdollista 
tulla sinne, sillä kokemuksena se on varmaan mieleen-
painuva. Uskon, että japanilaiset tekevät kaikkensa, että 
kongressi ja näyttely onnistuvat. 

Lisää tekstiä ja kuvia Ottawan kongressista löytyy  
FIDEMin sivulta www.fidem-medals.org.

XIII

XIV

XIII Ron Dutton: Ada Lovelace (Douglas Taylor)
XIV Suutari työssään (Lynden Beesley)
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J. SANFORD SALTUS -PALKINTO
GUNNEL SIEVERS

Eräs arvostetuimmista palkinnoista mitalitaiteen alalla 
on yhdysvaltalainen J. Sanford Saltus -palkinto, viral-
liselta nimeltään J. Sanford Saltus Award for Excellence 
in Medallic Art. Tämä palkinto täyttää ensi vuonna 100 
vuotta ja sitä on sääntöjensä mukaan jaettu ’erinomaisis-
ta saavutuksista mitalitaiteen alalla’. Aluksi sitä jaettiin 
vain yhdysvaltalaisille mitalitaiteilijoille, mutta vuodes-
ta 1983 lähtien sen on saanut myös useat ulkomaalaiset 
taiteilijat. 

J. Sanford Saltus oli erittäin varakas amerikkalaisen 
teollisuusperheen perillinen, perheen, joka oli kerännyt 
omaisuutensa valmistamalla kanuunoja sisällissodan ai-
kana. Hän oli taiteen mesenaatti ja perusti useita palkin-
toja. 1913 hän lahjoitti American Numismatic Society’lle 
(ANS) rahaa (joka nykyään vastaisi noin 100 000 euroa) 
hänen nimeään kantavaa perustettavaa säätiötä varten. 
Vuonna 1919 tehtiin lopullisesti päätös perustaa J. San-
ford Saltus -palkinto. ANS -seuraan perustettiin Saltus 
Award Committee, joka valitsee palkinnon saajan, jonka 
ANS hyväksyy. Aluksi komitea koostui kolmesta taiteili-
jasta, jotka olivat aikaisemmin saaneet palkinnon, mut-
ta vuonna 1983 sääntöjä muutettiin niin, että siinä voi 
myös olla taidehistorioitsijoita, keräilijöitä sekä muita 
kuvanveistäjiä.

Palkintoja on jaettu 1-6 vuoden välein, sadan vuoden ai-
kana sen on saanut 58 taiteilijaa. Palkinnon saajat saavat 
täyshopeisen mitalin, jonka Adolph Alexander Weiman 
oli veistänyt vuonna 1918. Vuoteen 2017 saakka se on 
ojennettu USA:n kuvanveistäjien liiton kokouksessa New 
Yorkissa, mutta tänä vuonna tästä käytännöstä poiketen 
se luovutettiin FIDEM kongressissa Ottawassa. Kuvassa 
palkinnon saaja hollantilainen Geer Steyn vastaanottaa 
sen Saltus Award Committee’n puheenjohtajalta Donald 
Scarincilta.

Palkinnon on saanut kaksi suomalaista kuvanveistäjää, 
Kauko Räsänen vuonna 1986 ja Toivo Jaatinen 2002. 
Kauko Räsänen ei itse päässyt New Yorkiin vastaanot-
tamaan palkintoa, mutta Toivo Jaatinen matkusti sinne 
poikansa Raimo Jaatisen kanssa.

ANS yhdessä Saltus -komitean kanssa päätti vuonna 
2017 perustaa kansainvälisen neuvoa antavan komitean, 
Saltus Award Advisory Board’in. Siinä on kahdeksan jä-
sentä edustaen Hollantia, Portugalia, Slovakiaa, Saksaa, 
USA:ta. Suomea edustaa allekirjoittanut. Sen puheen-
johtajana toimii FIDEMin presidentti Philip Attwood, 
British Museumin rahakammion johtaja. Tämän uuden 
komitean avulla halutaan laajentaa tietämystä kansain-
välisestä mitalitaiteesta ja sen tehtävä on auttaa valitse-
maan palkinnon saaja.  

Vuonna 2019 palkintoa on jaettu sata vuotta ja sen kun-
niaksi tilataan uusi mitali, jonka tekijä ei vielä ole tiedos-
sa. Uutta on myös se, että tulevaisuudessa sitä jaetaan 
säännöllisesti vuosittain, ehkä vaihdellen eri paikkakun-
nilla.



MITALITAITEEN VUOSIKILPAILU 2018
OUTI JÄRVINEN

Suomen Mitalitaiteen Kilta järjesti historiansa 53. mi-
talitaiteen vuosikilpailun 2018 – kilpailu on järjestetty 
vuosittain yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Kilpailu oli 
aiheeltaan vapaa. Palkintolautakuntaan kuuluivat Killan 
edustajina Harri Fagerlund ja Juha Welling sekä Kuvanveis-
täjäliiton nimeäminä Sakari Kannosto ja Alex Suomi. Pu-
heenjohtajana toimi Killan puheenjohtaja Outi Järvinen ja 
sihteerinä Killan yleissihteeri Hanna Talasmäki.

Oman värinsä tämänvuotinen kilpailu sai jännityksestä, 
jonka aiheutti postin sekava toiminta. Muutaman lähetyk-
sen saapumisilmoitukset eivät olleet vielä Killan postiloke-
rossa silloin, kun niiden laskettu palautusaika oli jo alkanut 
juosta. Näin ollen ne olivat jo matkalla takaisin lähettäjille, 
kun niitä yritettiin noutaa. Ehdotukset oli joka tapauksessa 
postitettu kilpailusääntöjen aikarajojen puitteissa, ja ne eh-
tivät (tavalla tai toisella) palkintolautakunnan kokoukseen 
ajoissa.

Ehdotuksia kilpailuun jätettiin 24, sama määrä kuin viime 
vuonna. Yksi ehdotus saapui kahtena kappaleena, joten 
käytännössä niitä oli 23. Yksi kilpailun ehdotuksista ylitti 
sallitun mitan niukasti yhden ulottuvuutensa osalta. Mo-
ni palkintolautakunnan jäsenistä näki siinä huomattavia 
ansiota, joten se haluttiin pitää mukana kilpailussa. Sitä 
ei kuitenkaan palkittu. Palkintolautakunta esitti sille silti 
lunastusta, mutta Killan hallitus päätti jättää sen lunasta-
matta. A-luokassa oli näin ollen neljä ehdotusta, loput 19 
jakautuivat melko tasaisesti B- ja C-luokkiin (9+10).

Kilpailulla ei ollut teemaa, mutta kuten usein aiemminkin, 
ajankohtaiset keskustelunaiheet näkyvät usein ehdotuksis-
sa. Ilmastonmuutos ja luonnonsuojeluun liittyvät kysymyk-
set olivat tällä kertaa askarruttaneet useampaa taiteilijaa.

Ensimmäisen palkinnon (3 000 €) voitti Paula Salmela eh-
dotuksellaan Suojassa. Toisen palkinnon (2  000 €) voitti 
Radoslaw Gryta ehdotuksellaan Hiihdon jälkeen ja kolman-

nen (1 000 €) Jari Kuuluvainen ehdotuksellaan Aika toimia. 
Heistä Salmela on ensikertalainen, Kuuluvainen voitti kil-
pailun 2015, ja Gryta esiintynyt palkittujen joukossa en-
simmäisen kerran 1983.

Jokainen palkintolautakunta toimii omien periaatteiden-
sa mukaisesti ja saapuneiden ehdotusten ehdoilla. Tämän 
kilpailun yhteydessä painottuivat taiteelliset näkökohdat, 
tekniset ansiot sekä kokonaisuuden toimivuus. Todettiin, 
että mitalitaide on intiimi ja herkkä taidemuoto, jossa 
vastaanottaja/katsoja on keskeisessä asemassa. Jos mita-
lin sanoma ei aukene tai se ei kiinnosta ja herätä ajatuk-
sia tai tunteita, jää kokonaisuudesta puuttumaan jotain 
olennaista. Näin valitettavasti oli joidenkin ehdotusten 
kohdalla.

Palkintolautakunta pyrki analysoimaan omia valintojaan 
ja totesi, että kilpailun A-luokkaan valikoitui useampi eh-
dotus, joka ei mahdu perinteisen mitalin muottiin. Ne ovat 
kuitenkin teknisesti hallitusti toteutettuja, taiteellisesti 
kiinnostavia ja sisällöltään mielenkiintoisia. Ne ovat pie-
nessä mittakaavassa toimivia taideteoksia, joista on löydet-
tävissä mitalimaisia ominaisuuksia. B-luokassa ehdotukset 
olivat teknisesti ja taiteellisesti hallittuja, hyvin toteutet-
tuja kokonaisuuksia, joiden sisältö ei kuitenkaan auennut 
yksiselitteisesti. Voittaneessa ehdotuksessa palkintolau-
takuntaa viehätti erityisesti käsitteellisiä yhteyksiä mita-
leille tyypilliseen kaksipuolisuuteen. Ehdotus houkuttelee 
muodollaan myös käsittelemään, mikä on usein unohdettu 
elementti.

Kilpailun lopputulos herättänee keskustelua, mikä on mi-
talitaiteen tulevaisuuden kannalta toivottavaakin. Dialogia 
tarvitaan, ja rajanveto mitalitaiteen ja muun veistotaiteen 
välillä on aina ajankohtaista. Palkintolautakunta näki kil-
pailussa uusia avauksia ja tuoreita näkökulmia, ja haluaa 
kannustaa myös taiteilijoita pohtimaan, missä rajoissa mi-
talitaidetta voidaan viedä eteenpäin.

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

PAULA SALMELA:  
SUOJASSA

Kiinnostava, kämmeneen sopiva ja tasapainoinen ehdotus, jossa on käytetty hyväksi käsitteellistä kaksipuolisuut-
ta (sisäpuoli/ulkopuoli). Ehdotuksen puhdas muoto ja herkkä tasapainoisuus kutsuvat koskettelemaan ja pitele-
mään sitä käsissä, ja siihen sen mitalimaisuus pääasiassa perustuukin. Sen ajatukselliset ulottuvuudet ja elemen-
tit jatkavat elämäänsä käsien suojissa. Viehättävä, hyvällä tavalla yksinkertainen, taidokkaasti toteutettu ehdotus.

MITALITAITEEN VUOSIKILPAILU 2018
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A-LUOKKA

II PALKINTO
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RADOSLAW GRYTA 
HIIHDON JÄLKEEN

Lämminhenkinen, helposti avautuva ja moniulotteinen tarina, jossa on hyvä tunnelma. Mitalin massa 
hieman ongelmallinen. Tarinan toivoisi jatkuvan avautuvan osan sisäpuolelle – nyt sen negatiiviset muodot 
jäävät vaille roolia. Käsitepareilla (lähellä/kaukana, sisällä/ulkona, lämmin/kylmä) leikittelevä ehdotus.



A-LUOKKA

III PALKINTO
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JARI KUULUVAINEN 
AIKA TOIMIA

Teknistä osaamista ja näkemystä. Ensivaikutelma on kiinnostava. Monitahoinen esitystapa, jossa on ajatusta pohdittavaksi. 
Ulkopinnan muotoiluun olisi toivonut hieman kaarevaa jännitettä. Luonnon muotoilu ja aihe tyylillä toteutetut.
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VANHUKSEN ELÄMÄ

Kiinnostava, epämitalimainen ehdotus, jossa on dynamiikkaa ja jännitettä. Mitalitaiteen ja pienoisveistoksen 
rajoilla. Suuri koko ja massiiviset muodot korostavat veistosmaisuutta, joten keventäminen olisi ollut 
paikallaan. Samoin voisi kiinnittää huomiota eri osien rooliin. Kokonaisuutta voi tarkastella monesta 
näkökulmasta, mutta yksi ehdotuksen puolista on jäänyt hyödyntämättä, ja jää pinnan struktuurista huolimatta 
taustan (pohjan?) asemaan. Ehdotukselle haluttiin antaa kunniamaininta sen taiteellisten ansioiden takia.
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1918

Ehdotuksen toteutus on taidokas, ja muoto on kaunis. Takasivun kulmikas muotokieli ja abstrakti ilmaisu eivät 
kuitenkaan toimi yhdessä pelkistetyn ja eleettömän etusivun kanssa. Dramatiikkaa tavoitteleva takasivun kuva-
aihe on lisäksi jo moneen kertaan hyödynnetty. Itse aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Etusivun teksti kauniisti ja 
hienostuneesti toteutettu. Hieman liikaa massaa.

100 VUOTTA SITTEN

Taidokkaasti tehty ehdotus, mutta viesti jää täysin epäselväksi. Rauhallinen muotokieli ja tasapaino. Siisti, taidokas ja 
puhdas toteutus vie huomion ja ajatusta vaikea hahmottaa.



ENSI LAUANTAINA

Mitalissa samoja elementtejä ja ansioita kuin ehdotuksessa 8. [Hiihdon 
jälkeen], helposti avautuva ja moniulotteinen tarina, hyvä tunnelma ja 
lämminhenkisyyttä. Ehdotukset ovat kuitenkin vertautuvat toisiinsa, 
tämän ehdotuksen tappioksi. Volyymiltaan turhan painava kokonai-
suus. Luukun kääntöpuolella selviä puutteita muotokielessä.

KUUTAMOLLA

Viehättävä tarina, tarinallinen sisältö toimii vahvana, vaikka ehdotuksessa on paljon tyhjää pintaa. Hauska ajatus/
sanaleikki. Sommittelu ei tue muotokieltä riittävästi, ja siihen toivotaan hienosäätöä. Korkea muoto korostuu liiaksi.
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LUONNONMUKAINEN 2018

Hiukan epämääräiseksi jäävä ovaali muoto häiritsee, eikä tunnu perustellulta. Ehdotuksessa yhdistetty kaksi kaunista 
luonnonmuotoa, mutta ne eivät keskustele keskenään. Puolet ovat keskenään liian samanlaiset ja samanarvoiset, ja 
sanoma jää auki. Teknisesti taitava toteutus. Hyviä ansioita, mutta mitä halutaan kertoa?

LUONNONSUOJELUALUE

Rakennetun ympäristön ja luonnon kohtaaminen koskettaa ehdotuksen etusivulla, ja varsinkin valot ja varjot toimivat 
hienosti. Takasivun luontoaihe jää kuitenkin irralliseksi. Ajatus ei kulje, vaikka mitali vaikuttaa kiinnostavalta. Reunan 
muoto ei tunnu perustellulta.
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PALLOMERI

Ehdotuksen konsepti ja muotoilu toimii, mutta toteutus ei yllä samalle tasolle ajankohtaisen ja kantaaottavan sisällön 
kanssa. Taitavasti sommiteltu, mutta mittakaava voisi olla mietitympi, ja muovailu kaipaisi tarkkuutta ja viimeistelyä. 
Viestin voi tulkita kahdella päinvastaisella tavalla.

SHHH…!

Monitahoinen ja monitulkintainen ehdotus, jossa on positiivista makaaberia huumoria. Idea – ja mitä sillä on haluttu 
sanoa – jää liiankin avoimeksi. Mielenkiintoista surrealismia, mutta ideana hieman kulunut, aihe luo assosiaatioita jo 
olemassa oleviin teoksiin. 
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TULEVAISUUDEN ETSIJÄ

Viimeistelty ja taitavasti sommittelu ehdotus. Kaikin puolin erittäin taitavasti tehty ehdotus, mutta se 
jokin jää puuttumaan. Samankaltaisia ehdotuksia ollut esillä lähiaikoina useita. 

Kuvat: Paavo Pykäläinen
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MITALITAITEESTA YLEISESTI – JA 
ERITYISESTI SUOMESSA

OUTI JÄRVINEN

Tämän artikkelin otsikkona voisi humoristisesti olla myös ”Mi-
talitaiteen kansallisia erikoisuuksia”, sillä mitalitaiteen histo-
ria Suomessa eroaa monin paikoin länsimaisesta valtavirrasta. 
Mitalitaide juurtui maahamme varsin myöhään, mutta kehittyi 
vaatimattomiin oloihin ja resursseihin nähden huomattavan 
näkyväksi kulttuuri-ilmiöksi. Voidaan kenties myös sanoa, että 
sillä on parhaimmillaan ollut kansainvälisen suunnannäyttäjän 
asema.

MITALITAITEESTA

Mitalitaide on taidemuoto, joka kehittyi 1400-luvun Ita-
liassa muotokuvamaalauksen rinnalle. Molemmat palve-
livat renessanssikulttuurin pyrkimyksiä löytää välineitä 
yksilön ja hänen saavutustensa ikuistamiseksi. Helposti 
mukana kuljetettavat litteät metalliesineet olivat oiva tapa 
välittää mainetta ja kunniaa kaukaisemmallekin yleisölle. 
Mitalitaiteen synty liittyy myös renessanssin antiikinihai-
luun: sen varhaiset esikuvat ovat peräisin antiikin rahatai-
teesta.

Mitalitaide on lähtökohdiltaan länsimainen ilmiö ja siihen 
kiinteästi liittyvän individualismin ilmentymä. Muotoku-
vamitalit ovat olleet mitalitaiteen historiassa keskeisessä 
asemassa. Ne ovat tavallisesti kaksipuolisia, joissa etusi-
vulla on henkilön fyysinen muotokuva, ja takasivulla usein 
vertauskuvallinen esitys ja siihen liittyvä teksti, eli legen-
da. Yhdessä ne muodostavat mitalin kohteesta psykologi-
sen tulkinnan. 

Mitalin mahdollisuudet maineen ja kunnian levittäjänä ja 
jopa propagandavälineenä havaittiin pian erityisesti hal-
litsijoiden keskuudessa. Näissäkin mitaleissa on usein ollut 
hallitsijan muotokuva. Suosionosoituksina jaettuihin mita-
leihin perustuvat myös myöhemmin yleistyneet ansiomita-
lit ja kunniamerkkijärjestelmä.

Mitalilla on perinteisesti ollut aina tilaaja; taiteilijan omas-
ta aloitteestaan tekemät mitalit yleistyivät 1800-luvun 
loppupuolella. Mitalitaiteen luonne on vahvasti sosiaalinen 
ja pienestä mittakaavasta huolimatta usein jopa monumen-
taalinen. Perhe- ja ystäväpiirin keskuudessa toteutettujen 
mitalien luonne voi sitä vastoin olla hyvinkin intiimi.

I Keisari Commoduksen medaljonki (186 eaa.) on esimerkki roomalaisesta medaljongista, rahan kaltaisesta esineestä, jota jaettiin lahjoina  
 ja palkintona. Sana medaljonki nykymerkityksessään juontaa juurensa juuri näihin esineisiin.
II Sigismondo Pandolfo Malatesta, valettu mitali (Matteo de’Pasti n. 1450). Epätavallisen pienen mitalin koko ja tyyli jäljittelevät roomalaista rahaa.  
 Takasivun vitsakimppua pitelevä käsi sekä teksti viittaavat hänen toimintaansa paavin sotapäällikkönä. Sigismondo rakennutti Riminiin  
 mm. tunnetun kirkon ja linnoituksen ja kätki niiden perustuksiin itseään esittäviä mitaleita. Myös kuvan esittämä mitali on löydetty Riministä.
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Mitalin teettämisen tausta-ajatuksena on jättää jälkipol-
ville säilyvä muisto. Siksi monelle tilaajalle on tärkeää 
sisällyttää mitaliin elementtejä, joista katsoja pystyy 
myöhemmin tulkitsemaan, minkä vuoksi mitali on ai-
koinaan tehty.

1800-luvun lopulla mitalitaiteeseen ryhdyttiin suhtautu-
maan autonomisena taiteena, ja samalla se sai uuden teh-
tävän: edullisena taidemuotona se nähtiin mahdollisuute-
na levittää kauneudentajua kaikkiin koteihin. Eräänlainen 
jatkumo tälle ovat olleet myöhempien aikojen keräilymita-
lit, vaikkakin niiden teettäjillä on kauneusarvojen sijasta 
ollut ensisijaisesti kaupallinen päämäärä.

Vapaa-aiheiset, yleensä pieninä määrinä valetut mitalit 
ovat taiteilijan kanava ilmaista omia näkemyksiään ja 
tuoda esille kannanottojaan erilaisiin yleisiin ja ajan-
kohtaisiin aiheisiin. Ne voivat olla myös täysin ei-esit-
täviä muotosommitelmia. Luonteeltaan ne ovat lähellä 

pienoisveistoksia, joita ne toisinaan muistuttavat myös 
fyysiseltä olemukseltaan. Erilaiset materiaalikokeilut ja 
jopa uniikit teokset ovat viime vuosikymmeninä koetel-
leet mitalitaiteen rajoja.

Mitali on aina viime vuosisadan loppupuolelle saakka 
määrittynyt ulkoisilta ominaisuuksiltaan melko ongel-
mattomasti, ja sama pätee pitkälle myös sen funktioon. 
Se on syntyajoistaan lähtien ollut sosiaalinen, muista-
miseen, tiedon ja tradition välittämiseen tarkoitettu 
taide-esine. Nykypäivänä on usein vaikea vetää rajaa mi-
talin ja pienoisveistoksen välille, eikä mitali enää sisäl-
löllisestikään ole yksiselitteinen ilmiö. Mitalin voi osin 
katsoa etääntyneen alkuperäisestä funktiostaan samalla 
kun itse sana mitali näyttää olevan jatkamassa elämään-
sä aivan toisenlaisten esineiden nimenä. Taiteilija, tilaa-
ja, keräilijä, samoin kuin tutkija tai museo ovat saman 
kysymyksen äärellä: kuinka määritellä mitali, ja miten 
sitä pitäisi lähestyä?

III Gunnar Cederstrad, valettu 40-vuotismitali (Gösta Carell 1927). Rautatieinsinööri Cederstrand täytti 40 vuotta 1927, ja sen muistoksi  
 Emmy ja Gösta (oletettavasti perheenjäseniä) päättivät teettää mitalin. Se on luonteeltaan varsin intiimi ja esittelee päivänsankarin  
 ilmeisesti lempipuuhissaan. Mitalin teettäjät tuskin ajattelivat, että se esitellään tällaisessa julkaisussa 90 vuotta myöhemmin.
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SANANEN TEKNIIKASTA

Mitalin esitystavat, tekniikka, asema ja merkitys ovat 
vuosisatojen kuluessa vaihdelleet. Varhaiset mitalit val-
mistettiin käsityönä valamalla, lyöntitekniikan käyt-
töönotto mahdollisti sittemmin suuret valmistusmäärät. 
Molemmat tekniikat ovat edelleen käytössä. Renessans-
simitalit olivat yleensä pronssista valettuja ja toisinaan 
suurikokoisiakin. Hopea alkoi yleistyä, kun sen saata-
vuus parani ja hinnat laskivat. Mitalien koko pieneni, ja 
valmistustekniikassa siirryttiin vähitellen valamisesta 
lyömiseen. 

Mitalien perinteinen valmistusmateriaali on metalli; 
pronssiseos lienee niistä yleisin. Hopeaa ja kultaa käy-
tetään yleensä silloin, kun halutaan korostaa aiheen ar-
vokkuutta. Tina, lyijy tai rauta ovat nykyisin harvinaisia. 
Mitaleiksi nimitettyjä taide-esineitä on viime vuosikym-
meninä toteutettu lähes mistä materiaalista tahansa.

Karkeasti voidaan sanoa, että lyöty mitali korostaa ai-
heen julkisuutta, ja sen teollinen tuotantoprosessi aset-
taa muotoilulle joitakin rajoituksia. Valettu mitali syntyy 
käsityönä, ja se on usein luonteeltaan henkilökohtainen 
ja intiimi. Tekniikasta riippumatta mitalitaiteessa on 
olennaista tiivistämisen taito, ja toisinaan mitalitaiteili-
joista puhutaankin niukan ilmaisun mestareina.

SUOMEEN LIITTYVÄT VARHAISET MITALIT

Mitalitaide sai Suomessa alkunsa aivan 1700-luvun lo-
pulla. Tämä tarkoittaa mitaleiden teettämistä suomala-
laisesta aloitteesta. Niitä ei kuitenkaan toteutettu Suo-
messa vaan Tukholmassa ja 1800-luvulla Venäjän vallan 
aikana myös Pietarissa, sillä Suomessa ei ollut mitalei-
den lyömiseen tarvittavaa tekniikkaa. Myös taiteilijat 
ja kaivertajat olivat yleensä ruotsalaisia tai venäläisiä. 
Autonomian ajan loppupuolella tilanne muuttui. Mita-
lit muovaili yhä useammin kotimainen taiteilija, ja niitä 
valmistettiin esim. Berliinissä ja Pariisissa. 

IV Kaksi esimerkkiä Tampereella 2010 järjestetystä kansainvälisestä mitalitaiteen näyttelystä: 
 Joy Kroeger Beckner (Yhdysvallat): Inspiration (2009). Valettu pronssimitali noudattelee perinteistä mitalin muotoa, mutta koiran muotokuvana se  
 murtautuu muotokuvamitalin käsitteen ulkopuolelle. 
 Kerstin Östberg (Ruotsi): Medal of Honor, in search for courage lost (2009) Sekatekniikalla toteutetun teoksen nimi viittaa ansiomitaliin,  
 mutta uniikkina ja sekalaisista materiaaleista toteutettuna se ei liity mitalitaiteen perinteeseen. 
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Toki Suomea koskevia tai Suomeen liittyviä mitaleita 
oli lyöty jo tätä ennen. Se oli kuitenkin harvinaista, sillä 
mitalien aiheina olivat lähinnä kuninkaat ja mahtimie-
het. Porvariston edustajat alkoivat esiintyä mitaleissa 
1700-luvun puolella. Valtaneuvos ja kreivi Pietari Brahen 
(Per Brahe nuorempi, 1602–1680) mitali vuodelta 1664 
on varhaisimpia Suomeen liittyviä mitaleita. Brahe kuu-
lui eittämättä merkittävien valtiomiesten joukkoon. Hän 
toimi kahteen otteeseen Suomen kenraalikuvernöörinä, 
ja hänen maineensa elää edelleenkin meillä sanonnassa 
”kreivin aikaan”.

Mitaleihin ikuistettiin myös ajankohtaisia tapahtumia 
sekä sotien taistelupaikkoja, jolloin myös valtakunnan 
kaukainen kolkka saattoi päästä mitalin aiheeksi. Täl-
laiset mitalit olivat osa hallitsijan saavutuksista kerto-
van metallisen historiankirjoituksen perinnettä, joka oli 
noussut kukoistukseen Ranskassa aurinkokuninkaana-
kin tunnetun Ludvig XIV:n aikana. Ensimmäinen Suo-
men nykyiseen alueeseen liittyvä mitali lyötiin kuningas 
Kaarle XI:n Länsipohjan matkan muistoksi 1694.

V Pietari Brahe (Johan Rethe 1664). Kuvassa olevan valetun mitalin muotokuva on toteutettu Ruotsissa työskennelleen saksalaisen Johan Rethen  
 vuonna 1664 muovaileman alkuperäisen mitalin mukaan 1665. Mitali on varhaisimpia Suomeen liittyviä mitaleita. 
VI Kuningas Kaarle XI:n matka Länsipohjaan (Arvid Karlsteen 1694). Hallitsija ihaili matkallaan keskiyön aurinkoa, joka on kuvattu mitalin takasivulle.  
 Mitalin tekstissä verrataan kuningasta aurinkoon.
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MITALITAITEEN HARRASTUS SUOMESSA

Ajatus mitaleiden aktiivisesta tuottamisesta herää Suo-
messa vähitellen 1700-luvun lopulla. Mitalitaide oli 
meillä aluksi lähinnä akateemisten piirien harrastus. 
Sitä toki keräiltiin laajemmin. Siitä kertovat esimerkik-
si kuolinpesien perukirjat, joissa arvoesineiden joukossa 
luetellaan jalometallista valmistettuja mitaleita ja arvok-
kaita rahoja.

Oppineet miehet laativat mitaleiden tekstit ja kuvasuun-
nitelman, jotka lähetettiin Tukholmaan kuninkaallisen 
rahapajan toteutettaviksi. Latinankielisten, usein si-
taatteihin perustuvien tekstien ja klassisen symboliikan 
käyttö edellytti yleissivistystä ja perinteiden tuntemus-
ta. Itse mitalin toteutti perinteisen käsityöläisammatin 
edustaja, kaivertaja. 

Tällaisia sivistyneitä miehiä olivat professorit Henrik 
Gabriel Porthan (1739–1804) ja Johan Fredrik Walleni-
us (1765–1836), jotka molemmat toimivat vuorollaan 
Turun Akatemian kirjaston yhteyteen 1700-luvun puo-
livälissä syntyneen raha- ja mitalikokoelman hoitajina. 
Sivuhuomautuksena voidaan todeta, että tämä maamme 
vanhin museokokoelma selvisi Turun palosta, tosin vau-
rioita kärsien, ja jatkoi elämäänsä Helsingin yliopistossa. 
1920-luvulta lähtien se on kuulunut Kansallismuseon ra-
hakammioon.

Ensimmäiset suomalaisesta aloitteesta lyödyt mitalit nä-
kivät päivänvalon aivan 1700-luvun lopussa. Suomen ta-
lousseuran palkintomitalia oli toteuttamassa Porthan, ja 
samana vuonna 1799 valmistui myös mitali Porthanista 
itsestään. Sen lyötti Boreaalinen osakunta, jonka inspeh-
torina Porthan toimi. Molemmat ovat aikakaudelle tyy-
pillisiä mitaleita: etusivulla on muotokuva, Talousseuran 
tapauksessa hallitsijan eli Kustaa IV Adolfin, ja takasi-
vulla mitalin aiheeseen liittyvä teksti.

VII Taito ja toimi, Suomen talousseuran palkintomitali (Carl Enhörning 1799). Se on ensimmäinen suomalaisesta aloitteesta lyötetty mitali.  
 Taitelija kaiversi mitalin professori Porthanin suunnitelman mukaan ja se lyötiin Tukholman kuninkaallisessa rahapajassa.
VIII H. G. Porthan (Carl Enhörning 1799). Mitalin lyötti Boreaalinen osakunta, jonka inspehtorina Porthan toimi.  
 Se on ensimmäinen suomalainen henkilömitali, vaikkakin se on kaiverrettu ja lyöty Tukholmassa.
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VALTA VAIHTUU

1800-luvun alussa toteutettiin useita muitakin mitalei-
ta, mutta harrastus ei ollut päässyt alkua pidemmälle, 
kun Suomen mitalitaide sai uuden käänteen maan siir-
ryttyä Suomen sodan seurauksena osaksi Venäjän val-
takuntaa. Venäjällä oli äärimmäisen harvinaista lyöttää 
henkilömitaleita. 

Ainoa ajankohtaan liittyvä henkilömitali lyötiin Tukhol-
massa 1811. Ramsayn veljekset kaatuivat kumpikin Suo-
men sodan taisteluissa kesällä 1808. Äiti saattoi poikan-
sa sukuhautaan Porvooseen ja lyötti heistä mitalin. Sofia 
Lovisa Ramsay (1754–1816) tunnetaan myös siitä, ettei 
hän halunnut vannoa uskollisuutta keisarille tämän Suo-
men vierailun yhteydessä 1812. 

 
Vallanvaihto tuotti sen sijaan useita hallinnollisiin ta-
pahtumiin ja instituutioiden uuteen asemaan liittyneitä 
mitaleita, joissa oli kaikissa keisarin muotokuva. Täl-
laisia olivat mm. Pietarin lähetystön osanottajille 1808 
jaettu mitali, (Carl Leberecht) ja Porvoon maapäivien mi-
tali 1809, (Vladimir Aleksejev) tai Turun akatemian uu-
den menosäännön vahvistamisen muistoksi 1811 lyöty 
mitali.

IX A. W. ja C. G. Ramsay (Carl Enhörning 1811. Mitali on kaiverrettu ja lyöty Tukholmassa Suomen sodassa kaatuneiden veljesten äidin tilauksesta.  
 Siitä tunnetaan kaksi eri versiota, joista ensimmäisessä molemmilla veljeksillä on yllään jalkaväen univormu. Nuorempi veljeksistä oli rakuuna,  
 ja virhe korjattiin, kun etusivun leimasin piti särkymisen takia uusia.
X Turun akatemian uusi menosääntö (Carl Leberecht 1811). Keisari Aleksanteri I vahvisti akatemian toimintamahdollisuuksia, ja siitä kiitollisena  
 konsistori pyysi saada lyöttää mitalin. Etusivulla on virallinen hallitsijamuotokuva, takasivu on toteutettu professori Walleniuksen suunnitelman  
 mukaan. Siinä on kuvattuna Turun akatemian henkilöitymä, Aura-neito. Mitali on kaiverrettu ja lyöty Pietarin rahapajassa.
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Poikkeuksena voi mainita uskonpuhdistuksen 300-vuo-
tisjuhlaan 1817 lyödyn mitalin (F. P. Tolstoi). Ortodoksi-
sen kirkon päämies keisari Aleksanteri I ei halunnut ku-
vaansa luterilaiseen mitaliin, joten siihen valittiin alle-
gorinen aihe. Etusivulle suunniteltiin Suomen henkilöi-
tymä, jonka mallina oli antiikin maailman Kybele, maan, 
valtioiden ja kaupunkien jumalatar. “Suomi-neitoa” oli 
ehdotettu muistomitaliin jo Ruotsin vallan aikana, mut-
ta vuoden 1817 mitalista tuli lopulta Suomen kuvallisen 
henkilöitymän ensimmäinen virallinen esiintyminen – 
sata vuotta ennen Suomen itsenäistymistä.1

Toinen poikkeus tästä hallitsijapainotteisesta linjasta on 
ministerivaltiosihteeri, yliopiston kansleri, kreivi Robert 
Henrik Rehbinderin muistomitali vuodelta 1844. Mitali 
toteutettiin kansalaiskeräyksellä, ja se on edelleen yk-
si Suomen yleisimmistä mitaleista. Sitä lyötiin poikke-
uksellisen suuri määrä, 530 hopeista ja 850 pronssista 
kappaletta. Vastaavat luvut ovat olleet myöhemminkin 
harvinaisia.

SUOMALAINEN MITALITAIDE

Mitaleiden konkreettinen toteuttaminen siirtyi vähitel-
len kotimaisiin käsiin 1800-luvun puolivälistä lähtien. 
Suomen rahapaja aloitti toimintansa 1860-luvulla, ja 
jo 1870-luvulla siellä alettiin lyödä myös mitaleita, kun 
kaivertajaksi palkattu berliiniläissyntyinen Carl Jahn 
(1847–1912) aloitti työnsä. Käytännössä hänen tehtä-
viinsä kuului lähinnä kaiverrustöiden valvominen, mut-
ta hän suunnitteli mitaleita myös itse. Mitaleiden leima-
simet oli pitkään teetettävä ulkomailla, sillä Suomessa ei 
ollut niiden valmistuksessa tarpeellista kaiverruskonet-
ta ennen 1930-lukua. Rahapajalle sellainen saatiin vasta 
1950-luvulla. 

XI Uskonpuhdistuksen 300-vuotisjuhla (F. P. Tolstoi 1817). Keisari ei halunnut muotokuvaansa luterilaiseen mitaliin,  
 joten siihen valittiin allegorinen aihe, jonka suunnittelusta vastasi Wallenius. Suomi-neito esiintyy mitalissa ensimmäistä kertaa.
XII R. H. Rehbinder (Pavel Utkin 1844). Suomen korkeimman siviilivirkamiehen muistomitali toteutettiin kansalaiskeräyksellä.
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Autonomian aikana mitaleita tehtiin pääasiassa virallis-
ten tapahtumien kunniaksi tai erilaisten näyttelyiden 
palkinnoiksi. Yksityisiä mitalihankkeita rajoitti sensuu-
ri. 1800-luvun loppu merkitsi kansallista heräämistä 
myös mitalitaiteessa. Mitaleita ryhdyttiin aktiivisesti 
teettämään merkkimiesten ja tärkeiden tapahtumien 
muistoksi, ja niitä markkinoitiin kaikelle kansalle.

Kuvanveistäjät ympäri Eurooppaa olivat 1800-luvun 
puolivälistä lähtien alkaneet syrjäyttää kaivertajien am-
mattikuntaa mitalitaiteessa. Tämän oli mahdollistanut 
kaiverrustekniikan koneellistuminen. Mitalin mallin 
saattoi tehdä suureenkin kokoon, ja kaiverruskone huo-
lehti sen pienentämisestä halutun kokoiseksi. Tämä oli 
omiaan herättämään kuvanveistäjien kiinnostuksen 
aiemmin käsityöteollisuuden tuotteina pidettyihin mi-
taleihin. 

XIII Kaivertaja Carl Jahn, palkintomitali ja Estlander-mitali. Muotokuvista kiinnostuneen Carl Jahnin kohtalona oli tyytyä paljolti erilaisten 
 palkintomitaleiden muotoiluun, mutta sai muovailla myös joitakin muotokuvamitaleita. Suomen ensimmäisen yleisen taidenäyttelyn kultainen  
 palkintomitali (Carl Jahn 1885) Prof. C. G. Estlander 70 vuotta 1904 / Finskt Tidskrift 1876–1901 (Carl Jahn 1902/04)
XIV Suomen Taideyhdistyksen mitali. Suomen Taideyhdistys 50 vuotta (Emi Wikström 1896). Mitalin etusivulla on Pietarin rahapajan taiteilijan Leopold  
 Steinmanin (1848–1897) muovailema normatiivinen keisarimuotokuva, jota oli käytetty jo Suomen Talousseuran mitaleissa. Wikström toteutti  
 takasivun kuva-aiheen mitalitaiteen edistäjänä tunnetun arkkitehti Jac. Ahrenbergin (1847–1914) idean pohjalta. Mitalissa on myös takasivun  
 leimasimen poikkeuksellisesti käsin kaivertaneen Carl Jahnin nimi.

XIII/XIV
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Tähän liittyy yksi keskeisistä leimallisesti suomalaisen 
mitalitaiteen ominaispiirteistä: Suomessa ei ollut mi-
talien valmistamisen traditiota, eikä myöskään alalle 
erikoistuneita tekijöitä. Siirtymä toteutui luontevasti 
ilman suurempaa perinteen ja uudistumisen välistä vas-
takkainasettelua. Kun mitaleita ryhdyttiin lyöttämään 
enenevässä määrin, olivat ne yleensä kotimaisten kuvan-
veistäjien muovailemia. 

Toinen Suomalaisen mitalitaiteen kehitykseen vaikutta-
nut tekijä oli sensuuri. Mitalisuunnitelmat oli hyväksy-
tettävä keisarilla, ja 1800-luvun lopulla kiristynyt poliit-
tinen ilmapiiri lisäsi valvontaa. Kansallinen herääminen 
puolestaan synnytti tarpeen suomalaisuuden korosta-
miseen. Seurauksena oli paitsi hylättyjä mitalisuunni-
telmia, myös yksityisestä aloitteesta yleensä ulkomailla 
(Ruotsissa) lyötyjä poliittisia mitaleita. Mitalit olivat pie-
nikokoisina helppo kuljettaa maahan, eikä sensuurilla 
ollut jälkikäteen juuri muuta mahdollisuutta kuin tode-
ta, että vahinko oli jo tapahtunut. 

Mitaleiden kuva-aiheet eivät useinkaan olleet avoimen 
poliittisia, mutta mahdollisuus yhdistää kuva ja sana 
tarjosivat tilaisuuden ilmaista poliittinen viesti tavalla, 
joka ei avautunut kaikille. Vaasan kaupungin 300-vuo-
tismuistoksi lyötettiin toisen sortokauden aikana mitali 
1911. Mitalin teettäjät eivät halunneet siihen keisarin 
vaan kaupungin perustajan, Kaarle IX:n kuvan. Mitali 
päätettiin siksi lyöttää Tukholmassa. Siellä sen leimasi-
met kaiversi kuninkaallisen rahapajan kaivertaja Erik 
Lindberg. Mitalin takasivun tekstinä on latinankielen 
verbi EXORIARE. Sitä käytetään mm. auringon nousemi-
sesta, ja voidaan tässä tulkita esim. toivoksi paremmasta 
huomisesta. Tuukka Talvio on mennyt tulkinnassa sy-
vemmälle ja toteaa merkityksen olennaisesti muuttuvan, 
jos se tulkitaan sitaatiksi Vergiliuksen Aeneis-runoel-
masta: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor, käännetty-
nä ”Nouskoon luistamme kostaja”. Mitaliin kuvattu alt-

tari ja siitä nouseva savu voidaan silloin nähdä viittauk-
sena runoelmassa polttoitsemurhan tehneen Karthagon 
petetyn kuningattaren Didon kohtaloon. Piiloviestin 
kruunaa etusivulle kuvattu kuningas, joka oli aloittanut 
sotatoimet Venäjää vastaan 1610.2

XV Vaasan kaupungin 300-vuotismuisto (Erik Lindberg 1911) Mitali lyötettiin sensuurin pelossa Tukholmassa.
XVI A. E. Nordenskiöldin Koillisväylän purjehdus (Walter Runeberg 1880, Jac. Ahrenbergin luonnoksen mukaan)
XVII Paavo Nurmi (Emil Wikström 1924) Wikström toteutti mitalin omasta aloitteestaan ja myi sitä yleisölle itse. 
XVIII Emil Wikström (Gerda Qvist 1920) Qvist oli kiinnostunut muotokuvamitaleista, ja kuvasi valetuissa mitaleissaan usein taiteilijoita  
 ja muita kulttuurihenkilöitä.
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KOTIMAISET KUVANVEISTÄJÄT

Walter Runeberg (1838–1913) oli ensimmäinen suoma-
lainen kuvanveistäjä, joka ryhtyi muovailemaan myös 
mitaleita. Useimmat kuvanveistäjät tekivät uransa ai-
kana ainakin muutaman mitalin. Oman aikansa tunne-
tuimpia nimiä oli Emil Wikström (1864–1942), joka oli 
erityisesti suomenkielisen yleisön suosiossa. Hän ehti 
uransa aikana muovailla yli 40 mitalia. Nuorempaa su-
kupolvea edusti John Munsterhjelm (1879–1925), johon 
luottivat maamme ruotsinkieliset mitalitaiteen harras-
tajat. Hänen asemansa peri Gerda Qvist (1883–1957), jo-
ka tunnettiin pitkään ainoana käytännössä pelkästään 
mitalitaiteelle omistautuneena taiteilijana. Hän piti 
maassamme yllä saksalaisen 1900-luvun alun 
mitalitaiteen välittämää renessanssitraditio-
ta ja teki enimmäkseen suurehkoja valettuja 
mitaleita, joiden mallit hän muovaili suo-
raan lopulliseen kokoon.
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XIX



Suomen Numismaattinen Yhdistys oli perustettu auto-
nomian ajan lopulla (1914), ja se keräsi yhteen maamme 
mitalitaiteen edistämisestä kiinnostuneet piirit. Sama-
na vuonna syttynyt maailmansota haittasi kuitenkin 
mitaleiden toteuttamisessa välttämätöntä yhteydenpi-
toa muualle Eurooppaan, ja useat tarmokkaasti aloitetut 
mitalihankkeet viivästyivät usealla vuodella. Yhdistyk-
sen alkuaikojen suurimpana saavutuksena voidaan pi-
tää 1920-luvun alkupuolella toteutettua kuuden mitalin 
sarjaa Suomen sodan sankareista (tunnetaan myöskin 
nimellä Vänrikki Stålin miehet). Sarjassa kiteytyvät se-
kä sortovuosien aikana vaalittu runebergiaaninen san-
karikultti, että nuoren itsenäisen kansakunnan tarve 
sankarilliseen menneisyyteen. Mitalit muovaili John 
Munsterhjelm. Mitalisarjan kuva-aiheilla on selvä yh-
teys Albert Edelfeltin kuvituksiin.3

Suomalainen mitalitaide jatkoi elämäänsä varsin nuo-
ren perinteen pohjalta hitaasti uudistuen. Suositut mi-

talitaiteilijat olivat yleensä luoneet ensin maineensa 
kuvanveistäjinä, ennen kuin heihin alettiin luottaa mi-
talitaiteessa. Taiteen yleiset ilmiöt näkyivät ehkä siksi 
viiveellä mitalitaiteen puolella. Toisena syynä saattoivat 
olla tilaajapuolen vahvat käsitykset siitä, minkälaista 
on oikea mitalitaide. Tämän sai kokea myös tunnettu 
kuvanveistäjä Ville Vallgren (1855–1940). Hän muovai-
li Sibeliuksen 50-vuotispäivän kunniaksi 1915 tilatun 
mitalin (joka valmistui vasta 1920). Vallgren oli ollut 
mitalitaidetta harrastavien keräilijöiden hampaissa jo 
aiemmin, mutta tämän mitalin valmistumisen jälkeen 
hän jäi paitsioon niin, ettei tehnyt mitaleita ennen kuin 
1930-luvun puolella.4

Tässä lyhyessä artikkelissa ei voi esitellä kuin murto-osan 
suomalaisista mitalitaiteilijoista mutta on syytä mainita 
ainakin Felix Nylund, (1878–1940) Gunnar Finne (1886–
1952) sekä Wäinö Aaltonen (1894–1966). Mitalitaiteella 
oli näkyvä rooli heidän taiteellisessa työssään.

XIX Olof Wibelius (John Munsterhjelm 1923/24). Kuusiosainen mitalisarja Suomen sodan sankarit oli Munsterhjelmin päätyö.  
 Kuopion läänin maaherra Wibelius (1752–1823) oli sarjan ainoa virkamies. Hän edusti Runebergin maailmassa rohkeata siviiliä.
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XX Jean Sibelius 50 vuotta (Ville Vallgren 1915/20). Sibelius sai kunnian olla ensimmäinen suomalainen,  
 jonka 50-vuotispäivän kunniaksi lyötiin mitali. Ansioituneille kansalaisille osoitettiin arvostusta lyöttämällä  
 mitali yleensä vasta 70-vuotismerkkipäiväksi, ja 60-vuotispäiväksi vain harvoin. Sibelius koettiin ilmeisesti  
 poikkeuksellisen merkittäväksi ja kansainvälisesti meritoituneeksi niin, että hän ansaitsi näin ainutlaatuisen  
 huomionosoituksen.
XXI Jaakko Ilkka (Wäinö Aaltonen 1924/25). Aaltonen oli modernisti myös mitalitaiteen alalla.  
 Nuijamiespäällikkö Jaakko Ilkan mitalissa hän on käyttänyt rohkeasti tyhjää tilaa sommittelun elementtinä.  
 Mitalin takasivulla on kuvattuna Matti Visannin suunnittelema Jaakko Ilkan muistomerkki.
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MITALITAITEEN UUDET TUULET

Mitalitaiteen harrastus lisääntyi toisen maailmansodan 
jälkeen, ja siitä tuli nuorten ja valovoimaisten taiteili-
joiden suosimana kaiken kansan tuntema taidemuoto. 
1940-luvun lopulla ja 50-luvulla löivät itsensä läpi mm. 
Essi Renvall (1911–1978), Aimo Tukiainen (1917–1996) 
ja Kauko Räsänen (1926–2015). Heidän mitalituotan-
toaan voidaan pitää huomattavan laajana. Eila Hiltunen 
(1922–2003), Toivo Jaatinen (1926–2017), Raimo Heino 
(1932–1995) sekä Heikki Häiväoja (1929) muovailivat en-
simmäiset mitalinsa 1960-luvulla. He kaikki löivät yksi-
löllisen leimansa suomalaiseen mitalitaiteeseen, samoin 
kuin monet muut, joita ei voi tässä pysty esittelemään.

Mitaleita tuotettiin ja keräiltiin ahkerasti 40- ja 50-lu-
vuilta lähtien, ja niiden taiteelliseen tasoon sekä eri-
tyisesti lyötyjen mitaleiden valmistustekniikan kehit-
tämiseen uhrattiin aikaa ja ajatusta. Tämä oli pohjana 
suomalaisen mitalitaiteen näkyvään asemaan kansain-
välisen mitalitaiteen areenalla. Lopputulos oli omalei-
mainen ja voimakkaan veistoksellinen, ja näkyi myös 
juhlarahoissa aina 90-luvun alkuun saakka, jolloin nii-
den muotoilu vähitellen irrottautui suomalaisen mitali-
taiteen perinteestä.

XXII Frithiof Nevanlinna 1894–1954 (Essi Renvall 1957). Renvallia on aivan aiheellisesti pidetty mitalitaiteen lyyrikkona.
XXIII Valtionrautatiet 1862–1962 (Aimo Tukiainen 1962). Tukiainen on sommitellut ihmishahmot kiertämään mitalin reunaa  
 saadakseen aikaan vaikutelman junan pyörien liikkeestä.
XXIV Mannerheimin Lastensuojeluliitto 1920–1970 (Kauko Räsänen 1970). Räsänen oli erityisesti lyödyn mitalin kehittäjä.  
 Hänen mitaleissaan korostuu esineellisyys sekä materiaalin tuntu.
XXV F. E. Sillanpää (Eila Hiltunen 1959). Hiltunen (1922-2003) on onnistunut yhdistämään mitalissa eri aikatasoja,  
 nuoren ja vanhan kirjailijan sekä vuorokauden kulun.

40

XXIII



XXIV

XXV

XXVI



XXVI Pisanello (Toivo Jaatinen 1973). 
Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitali 
on moniulotteinen sekä esineenä 
että ajatuksena. Pisanelloa pidetään 
ensimmäisenä tunnettuna mitalitaiteilijana, 
ja kaksiosainen mitali kuvaa paitsi taiteilijaa,  
myös hänestä tehtyä mitalia sekä  
perinteistä valutekniikkaa.

XXVII



XXVII Sam Vanni (Raimo Heino 1968).  
 Tuottelias mitalitaiteilija Raimo Heino  
 muovaili paljon valettuja muotokuva- 
 mitaleita, joihin hän on yleensä onnistunut  
 vangitsemaan mallinsa persoonallisuuden  
 varsin pelkistetyin keinoin. Huumorikaan  
 ei ole hänelle vierasta.

XXVIII Oskari Jauhiainen 1913–1990 (Anja Juurikkala 1990). Juurikkala (1923–2015) oli persoonallinen mitalitaiteilija, joka aloitti uransa toimittuaan pitkään  
 keramiikkataiteilijana. Hän muovaili opettajastaan varsin pienikokoisen mitalin, jossa hän sijoitti tekstin mitalin syrjään. Koolla leikittely huipentuu  
 mitalin takasivulla, jonka aiheena ovat Jauhiaisen monumentaalikokoon tekemät pikkulinnut (suihkulähdeveistos Pääskyset Lahdessa).



Alkuun tuli todettua, että Suomesta puuttuu mitalitai-
teen traditio. Siihen kuului aikoinaan esim. kaivertajan 
ammatin periytyminen perheessä samalla tavoin kuin 
muidenkin käsityöläisammattien. On kuitenkin huomat-
tava, että kuvataiteilijoiden kiinnostus mitaleihin voi 
kulkea suvussa myös nykyisin. Esimerkkejä tästä ovat 
mm. Toivo (1926–2017) ja Raimo (1945) Jaatinen sekä 
Erkki (1945) ja Sakari (1973) Kannosto.

Nykypäivänä mitalitaide on kenties palautumassa pien-
ten piirien harrastukseksi. Suomen Mitalitaiteen Kilta 
perustettiin taidemitalin ja erityisesti valetun mitalin 
puolestapuhujaksi. Sittemmin se on ottanut harteilleen 
mitalitaiteen yleisen edistämisen. Lyötyjä mitaleita tee-
tetään enimmäkseen yliopistomaailmassa ja toisinaan 
valtiovallan toimesta. Tässä mielessä mitalitaiteen har-
rastuksen voidaan ehkä katsoa palanneen juurilleen.

Tämä artikkeli perustuu kirjoittajan aiemmin Monetan Raha & Historia -lehdessä julkaistuun kaksiosaiseen artikke-
liin. Tarkempaan syventymiseen suositellaan erityisesti Tuukka Talvion 2007 ilmestynyttä teosta Mitalit ja mitalitaide.

XXIX Suomen Mitalitaiteen Kilta 50 vuotta (Erkki Kannosto 2015). Erkki Kannoston ”käsiala” on helposti tunnistettavissa:  
 muovailun jälki on voimakas ja tarkoituksella viimeistelemätön. Hänen valetut mitalinsa rikkovat usein perinteisen pyöreän muodon.
XXX Happea! (Sakari Kannosto 2009). Nuoremman sukupolven mitalitaiteilijat tuntuvat etääntyvän määrätietoisesti mitalitaiteen  
 perinteistä kohti esineellisyyttä – kukin omalla tavallaan. Sakari Kannoston mitali palkittiin Mitalitaiteen vuosikilpailussa,  
 jonka aiheena oli Itämeri.
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1  Lähemmin: Talvio, Tuukka, Suomi vuonna 1817. Mitalitaiteen vuosikirja 2016. Helsinki 2018, 28–29.

2  Talvio, Tuukka, Mitalit ja mitalitaide. Helsinki 2007, 77–78.

3  Lähemmin: Järvinen, Outi, From reality to legend. Heroes of the Finnish war of 1808–1809. 
In book illustrations and medals. Médailles 2012. Lisbon 2013, 127–134.

4  Lähemmin: https://www.kansallismuseo.fi/fi/kuukauden-esineet/2015/ensimmaeinen-sibelius-mitali.
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OPPILASTÖITÄ TURUN 
TAIDEAKATEMIAN ARKISTON 
UUMENISSA

JUHA WELLING

Kirjoittaja oli taideopiskelijana Turun Taideakatemialla 
vuosina 1998-2001 ja osallistui kuvanveiston opetusoh-
jelmaan, tutustuen samalla mitalitaiteen tekemiseen.

Mitalitaide on kuvanveistotaiteen harvinainen osa-alue. 
Sen olemassaolo Suomessa on uhanalainen useasta eri 
syystä. Mitalien kysyntä ja käyttötarkoitukset ovat ra-
jatut, joten ainakaan taloudelliset syyt eivät innosta 
kuvanveistäjiä tutustumaan tähän veistotaiteen ilmai-
sumuotoon. Mitalitaiteeseen liitetään usein myös ennak-
koluuloja perinteistä tiukasti kiinnipitävästä, konserva-
tiivisesta taiteenlajista, joka ei pysty kilpailemaan kiin-
nostavuudellaan nykytaiteen moni-ilmeisessä kentässä.

Hiljaisena ja pienenä taideteoksena mitali jääkin helposti 
isompien teosten jalkoihin. Se ei ota suurta tilaa ympä-
riltään haltuun, vaan vaati katsojaa pysähtymään ja kes-
kittymään avautuakseen. Tekevätkö nämä ominaisuudet 
mitalitaiteesta taiteenlajina sisällöllisesti muita rajoit-
tuneempaa? Eivät välttämättä, mutta kuka kertoisi sen 
nuorille kuvataiteilijoille?

MITALITAITEEN OPETUS OSANA TAIDEOPETUSTA

Mitalitaiteen opetus taidekouluissa on riippuvaista ku-
vanveiston opettajien henkilökohtaisesta kiinnostukses-
ta kyseistä taiteenlajia kohtaan. Mikäli opettaja näkee 
tämän taiteenlajin merkityksellisenä osana kuvanveis-
totaiteen opetusta, hän näkee myös syyn opettaa mi-
talitaidetta taideopiskelijoille. Syy voi olla esimerkiksi 
pienoisveistoksen teknisten taitojen opetus ja oppilaan 

ymmärryksen kehittäminen pienen veistoksen ilmaisu-
voimasta.  Ilman henkilökohtaista kiinnostusta mitali-
taiteeseen taideopettaja tuskin päätyy nostamaan mita-
lin tekemistä osaksi taideopetusta.

Vuosina 1996-2012 Turun Taideakatemiassa opetettiin 
mitalien tekemistä osana kuvanveiston opetussuunni-
telmaa. Opiskelijat tutustuivat pienten teosten muo-
vailuun, silikonimuotin valmistukseen ja kipsi- sekä 
pronssivaluun. Koulun silloisen opettajan, kuvanveistäjä 
Erik Mäkisen opastuksella oppilaat tutustuivat valetun 
pienoisveistoksen kaikkiin työvaiheisiin mitalin teke-
misen kautta. Mäkisen opastuksella tutustuttiin myös 
taidemitalin sisällölliseen ilmaisuun – sen rajoitteisiin ja 
mahdollisuuksiin. Myös materiaalin vaikutus teoksen si-
sältöön ilmeni työprosessin aikana. Muutos alkuvaiheen 
muovaillusta vahamallista kipsiin ja lopulta pronssiin 
osoitti, ettei valittu materiaali ole koskaan irrallinen 
sisällöstä. Oppilaat osallistuivat vuosittain Mitalitai-
teen Killan järjestämiin nuorten kilpailuihin menestyen 
poikkeuksetta hyvin. Näkyvyyttä oppilastyöt saivat 
myös mm. 2005 järjestetyssä mitalitaidenäyttelyssä New 
Ideals in Medallic Sculpture. Näyttely oli esillä Turussa, 
Lissabonissa ja New Yorkissa.

Opetuksen ohella Taideakatemialla järjestettiin vuosina 
2001 ja 2007 kaksi kansainvälistä mitalisymposiumia, 
joissa koulun oppilaat saivat työskennellä yhdessä ul-
komaisten ja kotimaisten ammattitaiteilijoiden parissa. 
Oppilaat osallistuivat symposiumeihin sekä itsenäisesti 
työskennellen, että toimien kutsuttujen taiteilijoiden 
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avustajina. Perinteisten materiaalien ohella käytettiin 
myös vaihtoehtoisia materiaaleja kuten puuta, keramiik-
kaa, valuhartsia, rautaa sekä mitä eriskummallisimpia 
sekamateriaaleja. Muotinvalmistuksessa kokeiltiin myös 
haasteellisempia materiaaleja. Ihon pinnasta ja muu-
mioituneista pieneläimistä muotinotto onnistui, mutta 
savusilakat olivat liikaa silikonille - ne oli pakko laittaa 
sellaisenaan keernamuottiin. Oppilaita kannustettiin 
kokeilemaan kaikkia mahdollisia ja mahdottomia tapoja 
tehdä mitaleita. 

KOKOELMA VARASTOSSA

Taideakatemian varaston kahvinurkkauksessa on yhä 
puinen vitriini, jossa on noin 60 mitalia. Pääosin ko-
koelman mitalit ovat oppilastöitä, mutta mukana on 
myös joitain symposiumeissa syntyneitä teoksia. Erik 
Mäkinen keräsi aikanaan koululle oppilaiden pronssiin 
valamista mitaleista yhden tai kaksi kappaletta talteen 
ja vuosien kuluessa näistä mitaleista koostui sisällöl-
tään poikkeuksellinen mitalikokoelma. Nuorten kuva-
taideopiskelijoiden teoksissa näkyy ennakkoluuloton 
lähestyminen mitalin tekemiseen ja sisällöltään teokset 
ovat hyvin laaja-alaisia. Historia, taideopiskelijan arki, 
maailmalta kantautuneet uutiset ja oudot kokeilut ovat 
kokoelmassa rinta rinnan. Vaikka kyseessä ovat oppilas-
työt, on toteutus pääosin viimeisteltyä ja harkittua. Vain 
selkeä teosluettelo kokoelmasta puuttuu ja sellainen oli-
sikin syytä laatia kokoelman tueksi.

POIMINTA KOKOELMASTA

Kokoelmasta on vaikeaa nostaa yhtä teosta edustamaan 
kokoelmaa. Esittelyyn valittu mitali edustaa oppilastyö-
nä tehtyä mitalia. Mitali ei ole osallistunut mitalitaide-
kilpailuihin ja se on ollut julkisesti esillä vain Turun Tai-
deakatemian Uutta -mitali/veistosnäyttelyssä 2007. Tä-
män jälkeen kyseisen mitalin ainoa pronssiin asti valettu 
versio on ollut säilössä kokoelman vitriinissä. Kyseessä 
on Jan Lindgrenin mitali, jota tekijä kuvaa omin sanoin 
seuraavasti: ”Se syntyi siinä koulun mitalisymposiumis-
sa, jossa Alex Gartelmankin oli. Olikos se nyt kesä- vai 

heinäkuussa 2007? Olin seurannut jo kuukausia miten 
Yhdysvalloissa pienet pankit olivat olleet vaikeuksissa. 
Olin myös löytänyt netistä hirtehisen sivuston, jossa oli 
implod’o’meter tai joku vastaava, joka päivittyi pikkuhil-
jaa kaatuvien yhdysvaltalaisten pikkupankkien tahtiin. 
Se että Subprime Crisis olisi ollut joku yllätys, on silkkaa 
pötyä. Jopa minä siis tiesin siitä, tosin nimeä sille ei vielä 
silloin oltu keksitty. 

I Mitalikokoelma Turun Taideakatemian varastossa on yhä tallessa entisellä paikallaan.

47

I



Henkilökohtaista etua tuli, kun ostettiin ensiasunto seu-
raavassa joulukuussa. Kuvaavaa on, että esimerkiksi Tu-
run talousalueella myytiin siinä kuussa kaksi omakoti-
taloa ja me saimmekin rivariosakkeemme silloin oikein 
hyvään hintaan. Kansainvälisellä ja yhteiskunnallisella 
tasolla harmia siitä tulikin sitten ihan tarpeeksi. 

Työ kulkee siis nykyään nimellä Subprime Crisis.” 

TEKEMISEN SYITÄ JA SEURAUKSIA

Mikä sai taideopiskelijat tekemään mitaleita, joista 
muodostui yllä mainittu kokoelma? Kysymys on olen-
nainen ajatellen mitalitaiteen tulevaisuutta. Osittain 
vastaus löytyy opettajan näkemyksestä käyttää mitali-
taiteen tekemistä eräänlaisena välineenä, jossa mitalin 
tekemisen ohella opittiin paljon muutakin kuvanveis-
ton perusteista. Pronssivalun alkeet olivat myös hel-
pommin lähestyttävissä, koska valettavat kappaleet 
olivat pienikokoisia. Kyse oli kuitenkin myös aidosta 
innostuksesta mitalin tekemistä kohtaan, joka välit-

tyi vuosikurssilta toiselle. Koska teosten sisältöön ei 
esitetty opetuksen puolelta rajoitteita, oppilaat eivät 
kokeneet edustavansa mitalitaiteen perinteisiä muo-
toja, vaan tekivät oman näköisiään tulkintoja mitalis-
ta. Mitaleita tehtiin samoista syistä kuin mitä tahansa 
muutakin taidetta. Työskentely ammattilaisten parissa 
symposiumeissa ja mitalien päätyminen näyttelyihin 
esille antoivat taideopiskelijoille motivaatiota työsken-
telyyn. Merkittävänä osana toimivat myös Mitalitai-
teen Killan järjestämät kilpailut opiskelijoille ja niiden 
houkuttelevat rahapalkinnot. 

Kaiken kaikkiaan Taideakatemialta valmistui vuositu-
hannen vaihteessa useita opiskelijoita, jotka jakoivat 
kiinnostuksen mitalitaiteeseen osana muuta taiteellis-
ta työskentelyään. Haasteena koulun jälkeen on ollut 
kuitenkin löytää paikkoja saada mitalitaidetta näky-
ville. Missä on mitalin paikka vuonna 2019 - museos-
sa, galleriassa, varastossa vai jossakin muualla? Tähän 
kysymykseen haetaan uusia vastauksia.

II Jan Lindgren: Subprime Crisis, pronssi, 2007.
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TOIVO JAATINEN  
1926–2017

OUTI JÄRVINEN

Suomen Mitalitaiteen Killan kunniajäsen, kuvanveis-
täjä ja mitalitaiteilija Toivo Jaatinen kuoli Hyvinkään 
sairaalassa lyhyen sairauden jälkeen 91 vuoden iässä 
14.11.2017. Hän oli syntynyt Sortavalan maalaiskunnas-
sa 1.8.1926. Toivo Jaatinen kasvoi karjalaisessa suurper-
heessä, ja kasvatti puolisonsa Taimin kanssa viisi lasta. 
Perhe asettui Nurmijärvelle 1964.

Jaatinen tunnettiin monilahjaisena taiteilijana ja taide-
valun uranuurtajana. Hän oli erityisesti keskittynyt mi-
talitaiteeseen, mutta laajaan tuotantoon kuuluu lukuisa 
joukko muotokuvia ja julkisia veistoksia niin kotimaassa 
kuin synnynseudulla Karjalassa. 

Monipuolisesti lahjakas mies oli myös keksijä ja musii-
kintekijä. Viime mainitut roolit yhdistyivät mm. omape-
räisten soitinten suunnittelussa ja rakentamisessa. Hä-
nen improvisaatioidensa pohjalta syntyi myös ooppera 
Laatokan lauluja, jota esitettiin ammattilaisorkesterin ja 
kuoron voimin Klaukkalan kirkossa 2013. Hanketta ra-
hoitti A. F. Kordelinin säätiö.1

Taiteilija innostui viimeisinä vuosinaan lasitaiteesta ja 
kehitti sen tekemiseen oman tekniikkansa. Lasiteokset 
olivat esillä hänen 90-vuotisnäyttelyssään Nurmijär-
ven pääkirjastossa ja sitä ennen Klaukkalan kirjastossa 
hänen itsensä mukaan nimetyn Galleria Toivon näytte-
lyssä Mitali soi, lasi laulaa 2015. Hän osallistui vielä pari 
kuukautta ennen kuolemaansa kotikunnassaan Nurmi-
järvellä järjestettyyn taidetapahtuma Taidekieppiin ja 
esitteli lasireliefejään yleisölle sekä ateljeessaan että eril-
lisessä kahden taiteilijan yhteisnäyttelyssä.2

Toivo Jaatinen kutsuttiin Killan kunniajäseneksi 1999. 
Hänelle myönnettiin Pro Finlandia -mitali 2002, ja sa-
mana vuonna hän vastaanotti New Yorkissa J. Sanford 
Saltus -palkinnon. Se myönnetään merkittävästä elä-
mäntyöstä mitalitaiteen alalla; suomalaisista tämän 
huomionosoituksen oli aiemmin saanut osakseen vain 
Kauko Räsänen (1926–2015). Sattumalta samana vuon-
na syntyneet taiteilijat ovat kumpikin syntyisin Laato-
kan Karjalasta.

I Toivo Jaatinen ateljeessaan lasireliefiä työstämässä (kuva Raimo Jaatinen)
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Toivo Jaatinen opiskeli 1947–50 Taideteollisessa keskus-
koulussa ja täydensi opintojaan Suomen Taideakatemian 
koulussa 1950–51. Ura monumenttitaiteen tekijänä lähti 
käyntiin muutamalla hyvällä sijoituksella veistoskilpai-
lussa. Sibelius-monumentin kilpailussa 1961 tuli alun 
perin ensimmäinen sija, mutta kuten kaikki tietävät, uu-
sintakilpailun voitti Eila Hiltusen ehdotus.

Kosketus mitalitaiteeseen syntyi 1950-luvulla usean 
vanhemman kuvanveistäjän apulaisena. Taiteilija itse pi-
ti merkittävänä kokemuksena työrupeamaa Gerda Qvis-
tin ateljeessa. Mitaleita hän alkoi muovailla enenevässä 
määrin 1960-luvun puolivälistä lähtien, ja 1965 perus-
tetulla Suomen Mitalitaiteen Killalla ja sen järjestämil-
lä vuosimitalikilpailuilla oli tässä merkittävä osuus.3 
Lyötyjä ja valettuja mitaleita, kilpailuvoittoja, julkisia 
tilauksia ja omia aiheita syntyi vuosien varrella tasaiseen 
tahtiin. Huomattavan moni Jaatisen erilaisille yhteisöil-
le toteuttamista mitalista on valettu.

Kontiomäki – Taivalkoski – Ämmänsaari -rataosuuden 
valmistumisen muistoksi lyöty mitali vuodelta 1962 oli 
Jaatisen ensimmäinen varsinainen mitalityö, mutta hän 

oli sitä ennen muovaillut kilpailun perusteella 1960 to-
teutetun 1000 markan juhlarahan, jossa on kuva-aihee-
na J. V. Snellman. Samalta vuodelta on myös K. J. Ståh-
lberg -aiheinen säästöpankkiraha. Säästöpankit jakoivat 
säästöpankkiviikkojen yhteydessä vuosittain asiakkail-
leen pienoismitaleita, joihin oli kuvattuna maamme 
suurmiehiä.4 Harva mitalitaiteilija on aloittanut uransa 
näin suurilevikkisillä teoksilla. Jaatinen palasi rahatai-
teen pariin vielä toistamiseen: ensimmäinen Suomessa 
lyöty euroarvoinen kultaraha vuodelta 2002 on hänen 
käsialaansa. Hänen viimeinen julkinen tilaustyönsä oli 
Valtioneuvoston 200-vuotismitali vuodelta 2009.

Ensiesiintyminen Fidem:issä tapahtui Haagissa 1963, 
ja viimeinen Tampereella 2010. Toivo Jaatinen on muu-
tenkin kuulunut maamme mitalitaidetta sekä koti- että 
ulkomailla esittelevien näyttelyiden vakiotaiteilijoihin. 
Vuosikymmenten varrella on ollut myös joitakin yksi-
tyisnäyttelyitä; mm. Tampereen taidemuseossa 2003 
järjestetyssä näyttelyssä oli esillä kattava kokonaisuus 
Toivo Jaatisen mitalitaidetta. Samassa yhteydessä jul-
kaistiin Mitalitaiteen vuosikirja, jossa esiteltiin Jaatisen 
siihenastinen mitalituotanto.

II Jaatinen suunnitteli omaperäisen soittimen, torvirummun. Se oli oma ohjelmanumeronsa Tampereen taidemuseon Mitali soikoon -näyttelyn 
III avajaisissa 2003. Opastettavana Mauno Honkanen.
IV Suomen Mitalitaiteen Killan ensimmäisen vuosimitalin toteutti Toivo Jaatinen.

II/III
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Toivo Jaatinen ehti uransa aikana muovailla satakunta 
mitalia tai mitalin kaltaista teosta. Jaatinen osallistui 
Mitalitaiteen vuosikilpailuun lukuisia kertoja, tuloksena 
lähemmäs kymmenen palkintosijaa.5 Neljä hänen kilpai-
luehdotustaan on toteutettu vuosimitaleina (Ensimmäi-
nen vuosimitali/Panssarit 1965, Noak 1967, Pisanello 
1973 sekä Kovat ja pehmeät arvot 1994).

Jaatinen ryhtyi perehtymään mitaleiden valamiseen 
1960-luvun lopulla. Hän uhmasi monia mitaleiden vala-
miseen liittyviä rajoituksia tavoitellessaan aina parem-
paa lopputulosta. Innovatiivinen asenne tekniikkaan 
ohjasi aina Jaatisen mielenkiintoa. Jaatinen asetti itsel-
leen teknillisiä haasteita mm. muovailemalla moniosai-
sia mitaleita; irrallisten osien sijasta niissä on liikkuvia 
ja saranoituja osia. Tunnetuin esimerkki on tietenkin 
Killan vuosimitalina 1973 toteutettu Pisanello.6 Kiin-
nostus teknillisten ongelmien ratkaisemiseen johdatti 
taiteilijan myös keksintöjen pariin. Opetustyö kulki ku-
vanveistäjän työn rinnalla 1960- ja 70-luvuilla. Jaatinen 
ehti välittää ammattitaitoaan Suomen Taideakatemiassa 
kokonaiselle kuvanveistäjäsukupolvelle.

Toivo Jaatisen mitalit ovat usein tunnistettavia, vaikka 
hänen tietoisena tavoitteenaan ei ollutkaan oman tyylin 
luominen. Mitalit syntyivät usein vapaan assosiaation 
ja muotosommitelmien kautta.7 Taiteilija tukeutui työs-
sään vanhemmalta sukupolvelta saamaansa oppiin sekä 
kokemuksella hankittuun ammattitaitoon. Tavoitteena 
hänellä oli selkeä ja kiinteä plastinen muoto  – kuvan-
veiston historiassa usein esille nouseva teema. Mitalitai-
teessa sen juuret löytyvät renessanssin mitaleista. Tähän 
perinteeseen voidaan liittää myös tasapainoisuus, raken-
teellinen selkeys ja taitava viimeistely, jotka ovat Jaati-
sen mitaleille luonteenomaisia piirteitä.

Kun puhutaan positiivisten ja negatiivisten muotojen 
käytöstä, tulee yleensä ensimmäisenä mieleen Kauko 
Räsänen. Toivo Jaatinen käytti tätä tehokeinoa omalla 
tavallaan. Hän haki reliefiin volyymia kasvattamalla sitä 

sekä sisään- että ulospäin. Näin hän sai mitalin massan 
pysymään kohtuullisissa rajoissa.8 Horisontaalit ja ver-
tikaalit linjat ovat Jaatisen mitaleiden tunnusmerkkejä. 
Niiden käyttö antaa sommittelulle ryhtiä silloinkin, kun 
massat on muovailtu kevyesti. Nämä elementit yhdessä 
saavat aikaan katsetta ohjaavaa visuaalista rytmiikkaa.

Assosiointi näkyy myös mitaleiden kuva-aiheissa, jotka 
toteutuessaan ovat voineet edetä kauas konkreettisesta 
lähtökohdastaan. Varsinkin abstraktien sommitelmien 
takana on saattanut olla hyvinkin pitkälle viety ajatusra-
kennelma. Kalevala ja Kanteletar olivat Jaatisen itsensä 
mukaan hänelle tärkeitä innoittajia, mutta hän hyödynsi 
usein myös antiikin mytologiaa.

Mitalin aiheeseen liittyy elimellisesti legenda. Jaatinen 
käytti tätä elementtiä uransa varrella vaihtelevasti: vä-
lillä niukimmalla mahdollisella tavalla, toisinaan keskei-
sessä osassa – myös valetuissa taidemitaleissa. Uran lop-
pupuolella hän kiinnostui myös latinan kielen käytöstä 
mitaleissa. Toisinaan koko kuvallisen toteutuksen lähtö-
kohta löytyi sanoista. 

Toivo Jaatisen niin itselleen kuin muillekin valamat mi-
talit tunnetaan taitavasta patinoinnista. Selvää on, että 
tässäkin asiassa näkyy jälleen se aika ja määrätietoisuus, 
jonka taiteilija uhrasi kokeiluihin ja kehittelyyn päästäk-
seen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Perehtyneisyys patinointiin tulee selväksi myös lyöty-
jä mitaleita tarkasteltaessa. Niiden pinta on tavallisesti 
muovailtu juuri eläväksi niin, että patinointi korostaa 
taiteilijalle itselleen tärkeää valon ja varjon vaihtelua ja 
nostaa esille mitalin muodot. 

Mitalitaide on monimutkainen, luovaa ongelmanrat-
kaisua, pitkäjänteistä paneutumista ja teknillistä taitoa 
vaativa taiteenlaji. Mitalin syntyprosessin lopputulos on 
usein enemmän kuin osiensa summa. Toivo Jaatisen elä-
mäntyö on tästä erinomainen esimerkki.

V Toivo Jaatisen tuotantoon kuuluu paljon sekä lyötyjä että valettuja muotokuvamitaleita.  
 Varatuomari Timo Laatusen valettu 70-vuotismitali on Yrjö Jahnssonin säätiön tilaama.

52





VI Valtioneuvoston 200-vuotisjuhlamitali oli Toivo Jaatisen viimeinen julkinen tilaustyö.  
 Myös valtioneuvoston 175-vuotismitali vuodelta 1984 on hänen muovailemansa.



1  Oopperan libreton kirjoitti Toivo Jaatisen veli rovasti Esko Jaatinen, ja sävellystyöstä vastasi Nurmijärven 
musiikkiopiston rehtori Urpo Rauhala. Osa oopperan lauluosuuksista oli suoraan Jaatisen omaa musiikkia.

2  Tiedot perustuvat Helsingin Sanomissa ja Karjalaisessa ilmestyneisiin muistokirjoituksiin, jotka ovat kirjoittaneet Jaatisen lapset 
Auli ja Raimo Jaatinen. Pääosa muusta tekstistä perustuu Mitalitaiteen vuosikirjassa aiemmin julkaistuun artikkeliin (Järvinen, Outi, 
”Ihminen on ikuinen vempaimenvääntäjä” – mitalitaiteilija Toivo Jaatinen. Mitalitaiteen vuosikirja 2002. [Helsinki s.a.], s. 4–7.)

3  Jaatinen ei kuulunut Killan perustajajäseniin kuten Tuukka Talvion tuoreeseen artikkeliin lipsahtaneen käännösvirheen mukaan 
saattaisi kuvitella. Talvio, Tuukka, The Medals of Toivo Jaatinen. The J. Sanford Saltus Award Recipient Toivo Jaatinen with Contemporary 
Finnish Medallic Sculptors, February 10 – April 29, 2002 at Medalia…Rack and Hamper Gallery, New York. Näyttelyluettelo.

4  Jaatinen sai tehdäkseen myös vuosien 1962 (Svinhufvudin muotokuva), 1966 (Paasikiven 
muotokuva) ja 1968 (Kekkosen muotokuva) säästöpankkirahojen etusivut.

5  Tiedot palkintojen jakautumisesta vaihtelevat hiukan eri lähteissä. Vrt. Löyttyniemi Veikko, Sijoitukset 
vuosimitalikilpailussa. Mitalitaiteen vuosikirja 2001. Helsinki s.a., s. 54–55 sekä Talasmäki Hanna, Suomen 
Mitalitaiteen Killan vuosikilpailut 1965–2014. Mitalitaiteen vuosikirja 2014. Helsinki 2015, s. 52–113.

6  Teemasta on kuitenkin monimutkaisempiakin versioita: pisimmälle tämä idea on viety omalla jalustallaan seisovassa 
mitalimaisessa pienoisveistoksessa, joka paljastaa sanomansa vasta kun katsoja on ”kääntänyt viimeisenkin kiven.

7  Valkonen, Anne, Toivo Jaatinen ja kuvallinen kielillälaulanta. Mitali 1/1991, s.29–30.

8  Toisinaan näillä positiivisilla ja negatiivisilla muodoilla on myös sisällöllistä merkitystä. Ks. Talvio, Tuukka, 
”Oikeus Suomen mitalitaiteessa.” Oikeuden kuva. Bilden av rätten och rättvisan. Eduskunnan kirjaston 
tutkimuksia ja selvityksiä 5 (s.130–145 suomenk., 255–265 ruotsink.). Helsinki 2000, s.145.
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POIMINTOJA 2018
OUTI JÄRVINEN

Suomen Mitalitaiteen Killan 53. toimintavuosi alkoi ris-
tiriitaisissa merkeissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli 
hylännyt edellisvuoden toiminta-avustushakemuksen, ja 
oikaisuvaatimukseen oli vuodenvaihteeseen mennessä 
odotettu päätöstä jo yli puoli vuotta. Hylkäävä päätös tu-
li lopulta kuluneen vuoden alkupuolella; siitä enemmän 
tämän niteen esipuheessa. Killan ja Paasikivi-Seuran 
yhteistyöhanke, uuden presidenttimitalin tuottaminen 
oli päättynyt tappiollisesti, ja alkuvuosi kului sopimus-
riitaan liittyvissä neuvotteluissa. Myöskään Suomen 
Monetan markkinoiman presidenttimitalisarjan uusin-
talyönnit eivät näyttäneet saavuttavan suuren yleisön 
huomiota. Killan vuosimitali oli samalla Suomen itsenäi-
syyden juhlamitali, joten sille yritettiin saada myös laa-
jempaa näkyvyyttä. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu.

Iloinen uutinen joka tapauksessa oli, että kauan odotettu 
Mitalitaiteen vuosikirjan uusin nide näki vihdoin päi-
vänvalon. Se ilmestyi normaalia paksumpana kaksois-
numerona kuluvan vuoden keväällä. Sen sisältönä olivat 
mitalitaiteen vuosikilpailujen ja Killan toiminnan ohella 
vuoden 2016 osuudessa mm. vuoden 2016 FIDEM-kong-
ressi Belgiassa, taiteilijoiden näkemykset mitaleiden 
valamisesta (Raimo Jaatinen) ja mitalitaiteesta yleensä 
(Juha Welling), Essi Renvallin mitalinäyttely Tampereen 
taidemuseossa, Suomen henkilöitymä varhaisessa mita-
lissa, uusien mitaleiden esittelyt sekä digitoidut kuva-ai-
neistot verkossa. Vuoden 2017 osuuteen puolestaan si-
sältyivät katsaukset itsenäisyyden juhlavuosien mitaleis-

ta, presidenttimitalisarjasta, perhemitaleista sekä Killan 
näyttelyistä. Niteeseen sisältyy myös kunniapuheen-
johtaja, akateemikko Jorma K. Miettisen (1921–2017) 
muistokirjoitus. Vuoden 2018 niteen odotetaan pysyvän 
paremmin suunnitellussa aikataulussa. Se aiheina ovat 
ainakin FIDEM-kongressi Kanadan Ottawassa, Turun 
taideakatemian mitalikokoelma, mitalitaiteen historia 
Suomessa sekä entiseen tapaan mitalitaiteen vuosikil-
pailu sekä kuluneen vuoden toiminta. Killan perustaja-
jäseniin kuuluneen kunniajäsenen, kuvanveistäjä Toivo 
Jaatisen (1926–1917) muistokirjoitus sisältyy tähän ni-
teeseen.

Mitalitaiteen vuosikilpailu oli aiheeltaan vapaa, ja sen 
voitti Paula Salmela ehdotuksellaan Suojassa. Toisen 
palkinnon voitti Radoslaw Gryta ja kolmannen Jari Kuu-
luvainen. Kilpailua ja sen tulosta on selostettu toisaalla 
tässä niteessä. Vuoden 2019 kilpailu julistettiin loppu-
vuodesta, ja se on myös aiheeltaan vapaa.

Killan kevätkokous järjestettiin Vapaan taidekoulun ti-
loissa, ja koulun toimintaa oli esittelemässä hallintojoh-
taja, aikoinaan Killan yleissihteerinäkin toiminut Katri 
Päivärinta. Kokouksen yhteydessä esiteltiin vuosimita-
likilpailun A- ja B-luokkiin sijoittuneet ehdotukset sekä 
julistettiin kilpailun tulos. Kokouksessa esiteltiin myös 
uunituore Mitalitaiteen vuosikirja 2016–17. Kokoukses-
sa hyväksyttiin Killan vuoden 2017 toimintakertomus ja 
tilinpäätös.
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Syyskokous järjestettiin Vantaan taiteilijaseuran Galle-
ria K:ssa Vantaalla 27.11. Ennen kokousta seuran vara-
puheenjohtaja Jan Heinonen esitteli seuran toimintaa, ja 
osallistujilla oli mahdollisuus tutustua taidelainaamon 
toimintaan. Vuoden 2018 vuosimitalin valut olivat juu-
ri valmistuneet, ja mitaleita oli saatavilla kokouksessa. 
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 talousarvio ja 
toimintasuunnitelma. Erovuoroisista hallituksen jäse-
nistä Tampereen taidemuseon kokoelmapäällikkö Tapio 
Suominen luopui hallituspaikastaan, ja hänen tilalleen 
kaudeksi 2019–21 valittiin tutkija Marjut Villanueva 
Tampereen taidemuseosta. Killan yleissihteeri, FM Han-
na Talasmäki valittiin jatkokaudelle. 

Kanadan Ottawassa järjestettiin kesällä FIDEM XXXV 
-kongressi. Kilta oli koonnut kongressin näyttelyn Suo-
men osaston. Näyttelyn teemaksi oli valittu naiset ja eri-
tyisesti naiset luonnontieteissä. Teema ilmeisesti rajoitti 
taiteilijoita, joten esillä oli normaalia suppeampi koko-
naisuus. Kongressia ja näyttelyä käsitellään tarkemmin 
tässä niteessä toisaalla. FIDEMin organisaatiossa Suo-
mea ja Kiltaa ovat edustaneet Tapio Suominen (johtokun-
ta), Ilkka Voionmaa (neuvoa-antava komitea) sekä Mikko 
Timisjärvi (tilintarkastaja).

Killan kunniajäsen ja entinen puheenjohtaja, FIDEMin 
johtokunnassakin toiminut Gunnel Sievers puolestaan 
hankki lisää kansainvälisiä meriittejä tultuaan nimi-
tetyksi komiteaan, joka valitsee ehdokkaan alan ehkä 

merkittävimmän kansainvälisen huomionosoituksen, 
J. Sanford Saltus Awardin saajaksi. Palkinnon myöntää 
American Numismatic Society (ANS). Alun perin vain 
amerikkalaisille taiteilijoille tarkoitettua palkintoa on 
jaettu vuodesta 1919, ja kansainvälinen tunnustus siitä 
tuli vuonna 1983. Kuluneena vuonna sen sai taiteilija 
Geer Steyn Alankomaista.

Killan kotisivuja www.mitalitaide.fi hoitaa Hanna Talas-
mäki. Sivuilla on tietoa esim. Killan toiminnasta, mita-
litaiteesta, kilpailuohjelmista, Tampereen taidemuseosta 
ja maamme kuvataidejärjestöistä, muiden maiden mita-
lijärjestöistä sekä FIDEMistä. Sivuilla voi tutustua myös 
Killan vuosimitaleihin sekä muuhun mitalituotantoon. 
Verkkogalleriassa ovat esillä uusimman mitalikilpailun 
A- ja B- luokan kilpailuehdotukset. Killan hallitus on 
omalta osaltaan vastannut tiedotus- ja neuvontapalve-
luista kykyjensä mukaan aina ulkomaita myöten.

Varatuomari Aimo Linkosalmi järjesti Killan puolesta 
vuoden aikana kirjallisia mitalihuutokauppoja. Niiden 
luettelot ovat olleet nähtävissä Killan kotisivuilla www.
mitalitaide.fi, ja ne on julkaistu myös Numismaatik-
ko-lehdessä. Huutokaupassa on ollut mitaleiden lisäksi 
myös kirjallisuutta ja muuta numismaattista aineistoa. 
Myytävät kohteet ovat tulleet niin Killan jäseniltä kuin 
kuolinpesiltä. 
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SVENSKT SAMMANDSRAG
GUNNEL SIEVERS

TILL LÄSAREN 2018
OUTI JÄRVINEN

Det gångna året började i motstridiga tecken. 
Undervisnings- och kulturministeriet hade avslagit 
Gillets föregående anhållan om verksamhetsbidrag och 
vi fick vänta på svar till rättelse ända till början av detta 
år. Beslutet var ett avslag och motiveringen väckte många 
frågor. Det verkar som om man mest skulle understöda 
en verksamhet, som redan från förut har bra resurser. 
Kulturens stöd riktas allt mera mot projekt, för vilka 
det också är lättare att ställa kriterier gällande innehåll 
och mål. Vem vill trygga grundförutsättningarna för 
kulturgenren?

Årliga projekt som Gillet genomför är årsboken för 
medaljkonst och den årliga tävlingen i medaljkonst. 
Årsboken är den enda kanalen för publicering inom 
denna genre och årsmedaljtävlingen hör till de mest 
betydande konsttävlingarna på riksnivå. Även om Gillets 
verksamhet kan verka oansenlig har den en oersättlig 
betydelse i helheten som riktar sig på resurser för 
medaljkonst. 

Den medalj som denna gång vann årstävlingen är inte 
traditionell och den testar på många sätt gränserna för 
medaljkonst. En jurys uppgift är aldrig lätt och beslutet 
väcker ofta en livlig debatt. Det behövs en konstruktiv 
diskussion och Gillet försöker erbjuda ett naturligt 
forum för denna diskussion.

OM KVINNOMEDALJER OCH 
DERAS FRÅNVARO
TAPIO SUOMINEN

Fidems 35:e kongressutställning visades i juni 2018 i det 
naturvetenskapliga museet i Ottawa i Kanada. Läktaren 
i den fina rotundan i byggnadens västra gavel fungerade 
som utställningslokal. Medaljerna var skapligt utställda, 
mycket bättre än 2016 i belgiska Gent, där en del av 
medaljerna hade placerats på golvet.

Temat för utställningen var Kvinnor och ett parallellt 
undertema var Kvinnorna i naturvetenskaperna. 
Temat hade till en del minskat deltagarantalet, men 
utställningen var ändå tillräckligt riklig. Finlands andel 
var historiskt liten. Endast tre konstnärer deltog, två av 
dem var i alla fall kvinnor.

Jag antog, att temat skulle ha skapat förutsättningar 
för en framtoning, som skulle ha avvikit från det 
hävdvunna. Men genom att gallra bort ytterligheter 
blev utställningen välbekant. Innehållet förankrades i 
redskapet och konstnären skulle ha haft svårt att sikta 
in på en medalj, som samtidigt skulle både ha sprängt 
gränserna för genren och uppfyllt de traditionella 
kriterierna för en kvinnomedalj. Visserligen förblev 
experimentalisterna och de oliktänkande också nu 
sina vanor trogna och därför var sambandet med 
kvinnotemat ibland något tunt. 

Jag hade äran att vara medlem i juryn på tre personer, 
som beslöt om Grand Prix. Den tilldelades Mashiko, 
kraftgestalten inom medaljkonsten i Förenta Staterna, 
för hennes medalj av Dr Ginko Ogino.
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MEDALJER TILL TOKYO
TAPIO SUOMINEN

Fidems 36:e kongressutställning ordnas i Tokyo 20.–
24.10.2020. Lokalen är det lyxiga hotellet Gajoen, som i 
sig självt är en sevärdhet. Utställningen kommer att visas 
ännu tre månader efter kongressen i det något mindre 
konstmuseet Accessory. Deltagarna kan sålunda vara 
beredda på att lånetiden blir relativt lång. Utställningen 
har inget tema. Medaljerna får vara maximalt 150 x 150 
x 150 mm och de skall vara framme i Tokio före slutet 
av februari 2020. JAMA (Japan Art Medal Society) och 
dess eldsjälar, Fidem-delegaten Masaharu Kakitsubo och 
vicedelegaten Toshiaki Yamada, står för arrangemangen 
av kongressen.

FIDEMS 35:E KONGRESS I OTTAWA, 
KANADA, 29.5–2.6.2018
GUNNEL SIEVERS

FIDEM X X X V-kongressen ordnades i Kanadas 
huvudstad Ottawa. Både kongressen och utställningen 
hölls i det nationella naturhistoriska museet. 
Lokaliteterna passade bra för båda evenemangen. 
Temat för kongressen var Women och som undertema 
Women in the Natural Sciences, som hade valts för 
att hedra kvinnornas rösträtt, som i Kanada fyllde 
hundra år. Temat begränsade lite antalet medaljer. 
Föreläsningarnas antal var sammanlagt trettioen i åtta 
olika sessioner. Sessionerna varierade från kvinnor 
som medaljkonstnärer, kvinnor på medaljer, som 
samlare, som förnyare och en session med män som 
medaljkonstnärer. Alla ordföranden för sessionerna var 
kvinnor. 

Kongressen öppnades på onsdag med medverkan 
av medlemmar ur ursprungsbefolkningen.  Efter 
två plenarföreläsningar bör jade kongressens 
föreläsningssessioner. På kvällen var det sedan 
vernissage. Torsdagen var ägnad åt föreläsningarna. 
Också två workshops ordnades för konstnärer.

Torsdag kväll besökte vi Bank of Canada Currency 
Museum och på fredag kunde man delta i olika 
utfärder. På kvällen bjöd MASC, det kanadensiska 
medaljsällskapet, på mottagning med utställningar av 
medaljer av Del Newbigging, Lynden Beesley och Susan 
Taylor. 

Lördagen började med Medal Fair, där konstnärerna 
kunde saluföra sina verk. På eftermiddagen var FIDEMs 
allmänna möte och kvällen kulminerade i banketten, 
där det delades ut många pris. Det främsta priset, 
Grand Prix, gick till amerikanskan Mashiko, för den 
bästa medaljen på utställningen, men också för hennes 
oförtrutna arbete för medaljkonst internationellt och i 
USA i synnerhet. 

Exkursionen efter kongressen gick till Upper Canadian 
Village, ett museiområde med ett stort antal hus från 
1800-talets slut och med hantverkare av olika slag som 
på så sätt levandegjorde tidsperioden. Färden fortsatte 
till staden Kingston och fästningen Fort Henry, viktig i 
Kanadas historia.

Det var värt att delta i kongressen och se utställningen. 
Organisatörerna, skulptriserna Lynden Beesley, som 
stod för arrangemangen, Susan Taylor, kurator för 
utställningen samt Lorraine Wright, som hade redigerat 
den fina katalogen, är värda en stor eloge för det enorma 
arbetet de hade lagt ned för att få evenemangen att lyckas. 

J. SANFORD SALTUS -PRISET
GUNNEL SIEVERS

Ett av de mest ansedda prisen inom medaljkonsten är det 
amerikanska Saltus -priset, J. Sanford Saltus Award for 
Excellence in Medallic Art, som år 2019 fyller 100 år. I 
början delades det ut åt enbart amerikanska konstnärer, 
men sedan 1983 har också utländska konstnärer fått priset.

J. Sanford Saltus (1853-1922) var en mycket förmögen 
industriman, som donerade en ansenlig summa pengar 
till American Numismatic Society (ANS). ANS beslöt år 
1919 att grunda ett pris, som bär Saltus’ namn.  Priset 
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har delats till sammanlagt 58 konstnärer, det senaste 
vid FIDEM-kongressen i Ottawa till den holländske 
konstnären Geer Steyn. Två finländare, Kauko Räsänen 
1986 och Toivo Jaatinen 2002, har fått priset. I 
fortsättningen delas priset ut årligen.

År 2017 grundades en internationell kommitté, Saltus 
Award Advisory Board, för att bistå vid val av pristagare. 
Kommittén har sammanlagt åtta medlemmar från 
Holland, Portugal, Slovakien, Tyskland och USA. Finland 
representeras av Gunnel Sievers. 

ÅRSTÄVLINGEN FÖR 
MEDALJKONST 2018
OUTI JÄRVINEN

Gillet ordnade för 53:e gången sin årstävling för 
medaljkonst. Temat var fritt och det inkom 23 förslag.  
Paula Salmela, vann med sitt förslag I skydd. De övriga 
pristagarna var Radoslaw Gryta (Efter skidturen) och Jari 
Kuuluvainen (Det är dags att agera).

Aktuella samtalsämnen såsom klimatförändring och 
frågor som anknyter sig till naturskydd hade denna gång 
sysselsatt flera konstnärers tankar. Gillets styrelse beslöt 
att förverkliga Salmelas förslag.

ÅRLIGA TÄVLINGEN 2018 – 
TÄVLINGSFÖRSLAGEN

Juryns utlåtande över det vinnande förslaget I skydd av 
Paula Salmela:

Ett intressant och balanserat förslag, som ryms i 
handen och i vilken man har utnyttjat begreppsmässig 
tvåsidighet (det inre/det yttre). Den rena formen och 
sensitiva balansen i förslaget lockar en att röra vid det 
och hålla det i sin hand. Däri grundar sig i huvudsak dess 
koncept som medalj. Dess tänkta dimension och element 
fortsätter att leva i skydd av händerna. Ett charmfullt, 
på ett positivt sätt enkelt, förslag, som är konstfärdigt 
realiserat.

OM MEDALJKONST I ALLMÄNHET 
– OCH SPECIELLT I FINLAND
OUTI JÄRVINEN

I artikeln presenteras kort medaljkonstens historia och 
roll i samhället. Den huvudsakliga uppmärksamheten 
fästes vid finländsk medaljkonst, dess tidiga period och 
karaktärsdrag. Tidiga finska medaljer förverkligades 
annanstans än i Finland. 

Inom medaljkonsten fanns det inte i vårt land någon 
speciell tradition, då den på slutet av 1800-talet började 
intressera både konstnärer och den stora allmänheten 
som konstform. Det nationella uppvaknandet hade 
här en stor betydelse. Man fortsatte att bygga upp den 
nationella historian efter att landet blivit självständigt. 

Intresset för medaljkonst ökade efter det andra 
världskriget, och den utvecklades till en konstform, som 
hela folket kände till och som gynnades av de unga och 
populära konstnärerna. Vi har kommit långt från dessa 
tider och medaljkonsten tycks igen bli en hobby för en 
mindre krets. I detta avseende kan man kanske säga att 
medaljkonst har återgått till sina rötter.

ELEVARBETEN I ARKIVETS 
SKRYMSLEN VID KONSTAKADEMIN 
VID ÅBO YRKESHÖGSKOLA
JUHA WELLING

Medaljkonsten är en sällsynt sektor av bildhuggarkonst. 
Dess existens är av olika skäl hotad i Finland. 
Efterfrågan på medaljer och deras användningsändamål 
är begränsade och man associerar ofta medaljkonsten 
med en konservativ konstform, som inte kan tävla med 
samtidskonsten på dess mångfasetterade område. 

Undervisningen av medaljkonst är en del av 
konstundervisning och den är beroende av det personliga 
intresset för i fråga varande konstart hos lärare i 
bildhuggarkonst. Åren 1996 - 2012 undervisade man 
framställningen av medaljer som en del av läroplanen 
i bildhuggarkonst vid Konstakademin. Under ledning 
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av den dåvarande läraren, skulptören Erik Mäkinen, 
stiftade eleverna bekantskap med alla arbetsmoment 
i framställningen av gjutna statyetter genom att själv 
göra allt. I kaffehörnan i konstakademins lagerutrymme 
finns fortvarande en vitrin av trä med ca 60 medaljer. 
Samlingens medaljer är i huvudsak elevarbeten, men där 
finns också verk, som uppkommit på symposier. 

Medaljen, ett tyst och litet konstverk, blir lätt förbisett 
bredvid större verk, men dessa egenskaper leder inte till 
att medaljkonsten skulle ha ett mera begränsat innehåll. 
Men vem skulle berätta det här för unga bildkonstnärer? 
Var finns medaljen år 2019 – i museer, i gallerier, i lager 
eller någon annanstans?

TOIVO JAATINEN 1926–2017
OUTI JÄRVINEN

Bildhuggaren och medaljkonstnären Toivo Jaatinen 
avled 14.11.2017 i en ålder av 91 år. Ett av hans stora 
intressen var medaljkonsten och under sin livstid hann 
han modellera ca hundra medaljer. Under de sista åren 
vaknade hans intresse för glaskonst och han verkade 
aktivt med denna konstart till slutet av sitt liv. Jaatinen 
var en av grundarna av Gillet för Medaljkonst i Finland 
och dess hedersmedlem. Han belönades med J. Sanford 
Saltus -priset år 2002. Samma år beviljades han också 
med Pro Finlandia -medaljen.

Jaatinens mångsidiga medaljproduktion omfattar både 
gjutna och präglade medaljer. Han har dessutom gjutit 
många verk av andra konstnärer. Det konstruktivt 
klara, den fasta plasticiteten och förmågan att utnyttja 
växelverkan mellan ljus och skugga, är typiska drag 
i Jaatinens medaljer. Han är känd för innovativa 
lösningar, som han utvecklat för tekniska problem. 
Uppfinnardraget hos den musikaliskt begåvade 
konstnären kom till uttryck bl.a. i de unika instrument 
som han utvecklade.

PLOCK UR GILLETS 
VERKSAMHET 2018
OUTI JÄRVINEN

Ekonomiska bekymmer präglade Gillets verksamhet  
under det gångna året. Undervisnings- och kultur- 
ministeriet hade avslagit verksamhetsbidraget under 
det föregående året och i början av året kom sedan 
beskedet om att vårt rättelsekrav hade förkastats. 
Gillets nyaste medaljprojekt, att producera en ny medalj 
i presidentserien, var förlustbringande och årets början 
gick dessutom åt förhandlingar för att lösa tvisten om 
kontraktet. En ny prägling av presidentserien, som 
marknadsfördes av Nordic Moneta i Finland, tycktes 
inte nå den stora allmänheten. Gillets årsmedalj var på 
samma gång jubileumsmedaljen för det självständiga 
Finland. Man försökte få en vidare synlighet för den, 
men lyckades inte i detta uppsåt.

En glädjande nyhet var i alla fall, att den länge efter- 
längtade Årsboken för medaljkonst 2016-2017 utkom 
under våren som ett dubbelnummer och var tjockare 
än normalt. Vi hoppas att följande häfte hålls inom den 
givna tidtabellen.

Temat var fritt för årstävlingen i medaljkonst och den 
vanns av Paula Salmela med hennes förslag I skydd. Det 
andra priset gick till Radoslaw Gryta och det tredje till 
Jari Kuuluvainen. Tävlingen och dess resultat redogörs 
på annat håll i denna journal. 

Den internationella verksamheten inriktade sig helt 
på FIDEM XXXV -kongressen i Ottawa i Kanada. Tapio 
Suominen, Ilkka Voionmaa och Mikko Timisjärvi 
representerar Finland i FIDEMs organisation. 

Gillets hedersmedlem och tidigare ordförande Gunnel 
Sievers blev invald i en internationell kommitté, som 
har som uppgift att bistå juryn, som väljer mottagaren 
av J. Sanford Saltus -priset, det mest betydande 
internationel la beviset på uppskattning inom 
medaljkonst. Priset beviljas av American Numismatic 
Society (ANS).
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ENGLISH SUMMARIES
ILKK A VOIONMA A

EDITORIAL
OUTI JÄRVINEN

The beginning of the past year was inconsistent. 
Ministry of Education and Culture turned down the 
support application of the Guild concerning year 2017, 
and we had to wait for the response to our demand of 
rectification till spring 2018. The decision of the ministry 
was negative, and its grounds raised many questions. It 
seems that activities with traditionally good resources 
get the best support. Administrative support for culture 
today is more and more directed to projects that can 
be controlled by the criteria concerning their contents 
and goals. Who would ensure the basic preconditions of 
cultural activities?

The yearbook and the annual art medal competition are 
the Guild ś main annual projects. The yearbook is the 
only publication of its kind in our country, and the art 
medal competition is ranked among the important art 
competitions in Finland. Although the Guild ś activities 
may look modest, they are of irreplaceable importance 
among the resources directed to medallic art.

The first-prize winner of the annual art medal 
competition was not a traditional medal, and it tests the 
boundaries of medallic art in many ways. The job of the 
jury is never easy, and their decision often gives rise to 
comments and discussions. Constructive discussion is 
needed, and the Guild wants to offer a forum for these 
discussions.

ABOUT WOMEN MEDALS 
AND THEIR ABSENCE
TAPIO SUOMINEN

The FIDEM XXXV congress was held at the Canadian 
Museum of Nature, in Ottawa, Canada, in June 2018. The 
exhibition hall was the excellent Barrick rotunda with 
the galleries at the west end of the building. The medals 
were exhibited in an acceptable way, much better than at 
Ghent, Belgium where some of the medals had been put 
on the floor. 

The theme of the exhibition was “Women” with a parallel 
subtheme “Women in the Natural Sciences”. The theme 
had reduced the number of participating artists to some 
extent, and yet, the exhibition was big enough. The 
contribution of Finland at the exhibition was historically 
small. Only three Finnish artists had their medals 
exhibited. However, two of them were women.

I presumed that the theme would have given the 
exhibition a look different from the conventional. And 
yet, by eliminating extremities the theme made the 
exhibition look more familiar. The contents engaged the 
artist with the tool and it would have been difficult for 
him/her to take a sight at the medal, which at the same 
time, explodes the boundaries of the genre and fills the 
traditional criteria of women on medals. Naturally, those 
who experiment and the dissidents stick to their habits 
even now, which meant that the bond with the female 
theme was sometimes narrow. 

I was honoured to be a member of the jury of three 
members who decided on the Grand Prix. The prize was 
awarded to Mashiko, the power person of medallic art in 
the USA, for her medal Dr Ginko Ogino. 
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ART MEDALS TO TOKYO
TAPIO SUOMINEN

The 36th art medal congress will be arranged in Tokyo 
on October 20th – 24th, 2020. The place will be Hotel 
Gajoen, a fantastic sight in itself. Exhibiting the medals 
will continue after the congress for three months at 
the Accessory, a small art museum, which means that 
the artists participating can prepare themselves for a 
rather long lending time. The exhibition has no theme. 
The maximum size of the medals is 150x150x150 
mm and the medals must reach Tokyo by the end of 
February 2020. JAMA (Japan Art Medal Association) 
is responsible for the congress arrangements and the 
persons responsible are Mr. Masaharu Kakitsubo, the 
FIDEM delegate of Japan, and Mr. Toshiaki Yamada, the 
vice delegate.

FIDEM XXXV CONGRESS 
IN OTTAWA, CANADA, MAY 
29TH – JUNE 2ND, 2018
GUNNEL SIEVERS

FIDEM XXXV congress was arranged in Ottawa, the 
capital of Canada. Both the congress and the exhibition 
were held at the Canadian Museum of Nature. The 
localities suited both the events well. The theme of the 
congress was Women and Women in the Natural Sciences 
as the subtheme, which our Canadian hosts had chosen 
to honour the 100th anniversary of women ś right to 
vote. The theme reduced a little the number of medals 
exhibited. However, the programme included thirty-
one lectures – divided into eight sessions - the themes 
of which varied from women as makers of medals, 
women on medals, women as collectors, as innovators, 
in addition which one session dealt with men as medal 
makers. Every session had a female chairperson. 

The congress was opened on Wednesday, and at the 
opening, the role of the Canadian aborigines was 
central. After two plenary lectures, the programme 
continued with the sessions. The exhibition was opened 

in the evening. On Thursday, there were lectures and two 
workshops for artists.

On Thursday evening, we visited Bank of Canada 
Currency Museum, and on Friday, we could participate 
in the excursions organized for us. In the evening, MASC 
had a reception with an art medal exhibition with medals 
by Del Newbigging, Lynden Beesley and Susan Taylor.

Saturday started with the Medal Fair, where the artists 
could market and sell their works of art. The General 
Assembly of FIDEM took place in the afternoon and the 
climax of the day was the evening banquet, where many 
prizes were distributed. Ms. Mashiko, the American 
sculptor was awarded the FIDEM Grand Prix for the best 
medal of the congress, but also for her tireless work for 
medallic art internationally and in the USA, in particular.

The post-congress tour took us to the Upper Canadian 
Village, a museum with a great number of buildings from 
the late 19th century and with different kinds of artisans 
who thus made history alive. The tour then continued to 
the city of Kingston and to the fortress of Fort Henry, 
important in the history of Canada.

It was great to participate in the congress and the 
exhibition. Our warmest thanks go to the organizers, the 
three lady sculptors, to Ms Lynden Beesley, who was in 
charge of the congress arrangements, to Ms Susan Taylor, 
the curator of the exhibition and to Ms Lorraine Wright, 
the editor of the exhibition catalogue. Thanks to them, 
the congress was a great success.

J. SANFORD SALTUS AWARD 
GUNNEL SIEVERS

One of the most appreciated prizes of medallic art is 
the American J. Sanford Saltus Award for Excellence in 
Medallic Art, which will celebrate its 100th anniversary 
in 2019. In the beginning, the award was given only to 
American artists, but since 1983, also foreign artists 
have received it. 
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J. Sanford Saltus (1853-1922) was a most wealthy 
industrialist, who donated a considerable amount of 
money to the American Numismatic Society (ANS) where 
it was decided in 1919 to launch the Saltus’ award. The 
prize has been given all in all to 58 artists, the latest at 
the FIDEM XXXV congress to Mr. Geer Steyn, the Dutch 
sculptor. Two Finnish sculptors, Mr. Kauko Räsänen 
(1986) and Mr. Toivo Jaatinen (2002) have also received 
the prize. In years to come, the prize will be given every 
year. 

Saltus Award Advisory Board, an international 
committee, was founded in 2017 to help to choose the 
prizewinners. The committee has all in all eight members 
who come from England, Holland, Portugal, Slovakia, 
Germany and the USA. Finland is represented by Dr 
Gunnel Sievers.

THE GUILD’S ANNUAL ART 
MEDAL COMPETITION 2018
OUTI JÄRVINEN

The Guild organized its 53rd annual art medal 
competition in 2018. The competition had no theme and 
twenty-three submissions were received. The first prize 
was awarded to Ms. Paula Salmela for her submission 
In Shelter. The other prizewinners were Mr. Radoslaw 
Gryta (After Ski) and Mr. Jari Kuuluvainen (Time to Act). 
The current topics that had interested most participants 
dealt with climate change and protection of nature. The 
board of the Guild decided to realize Paula Salmela ś 
submission as the year medal of 2018.

ART MEDAL COMPETITION 2018 
– SUBMISSION STATEMENTS 

The following statement of the jury concerns the 
submission of the first-prize winner by Ms. Paula 
Salmela:

An interesting and well-balanced submission, which fits 
one’s palm, and which makes good use of the two sides 

of the medal (inside/ outside) in an abstract way. The 
clear form and delicate balance tempt one to touch it and 
keep it in one’s hand, elements that are characteristic for 
a medal. Its conceptual dimensions and elements come 
alive between sheltering hands.

ABOUT MEDALLIC ART IN GENERAL 
– AND IN FINLAND, IN PARTICULAR
OUTI JÄRVINEN

The article is a short presentation on the history and role 
of medallic art in society. The attention is mainly paid on 
the early stages and typical features of medallic art in 
Finland. The early Finnish art medals were accomplished 
outside Finland. There was no actual tradition of medallic 
art in Finland when it started to arouse interest among 
artists and the public at the end of the 19th century. 
National awakening played an important role in this. 
Creating of the narrative for national history continued 
after Finland became independent. Medallic art became 
a popular form of art among young and brilliant artists 
after the Second World War, which increased the 
visibility of medallic art in the society. Those days have 
been left behind, and it seems that medallic art has once 
again become an interest of connoisseurs. Therefore, it 
could possibly be said that medallic art has gone back to 
where it started.

STUDENT WORKS IN THE DEPTH 
OF THE ARCHIVES, TURKU 
UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES, ARTS ACADEMY
JUHA WELLING

Medallic art is a unique sector of sculpture. Its existence 
in Finland is being threatened for many reasons. 
Demand for medals and the purposes for which they are 
used are limited and medallic art is often considered a 
conservative branch of art, which does not arouse our 
interest in the field of modern art full of nuances.
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Teaching medallic art is a part of teaching art, which 
is dependent on the teachers´ personal interest in the 
branch of art in question. In 1996-2012, making art 
medals at Arts Academy was taught as a part of the 
curriculum of sculpture. Mr. Erik Mäkinen, a teacher 
of the Academy at the time guided his students to be 
acquainted with all the stages there were to make a cast 
miniature work of sculpture by making an art medal 
first. At the coffee corner of the Academy ś warehouse, 
there is still a wooden showcase with some sixty art 
medals. Most of the medals of the collection have been 
made by the students, but there are also some works 
made at symposia.

Being a quiet and small work of art the medal is easily 
left behind by bigger works, which characteristics do not 
make the contents of medallic art as a form of art more 
limited. However, who could tell it to our young artists? 
And where to place the medal in 2019 – in a museum, a 
gallery, a warehouse or somewhere else?

TOIVO JAATINEN 1926–2017
OUTI JÄRVINEN

Mr Toivo Jaatinen, the sculptor and medallic artist died 
on November 14th 2017 at the age of ninety-one. Medallic 
art was one of Mr Jaatinen’s great interests, and during 
his career, he designed about a hundred art medals. In 
his last years, he got interested in glass art and was till 
the end of his life. He was an honorary member of the 
Guild of Medallic Art in Finland. He was awarded the J. 
Sanford Saltus prize in 2002. The same year he was also 
awarded the Pro Finlandia medal. 

Toivo Jaatinen ś many-sided production of art medals 
contains both cast and struck medals. He has also cast 
works of many other artists. Structural clearness, firm 
and plasticity are typical of his art medals. He was well 
known for the innovative solutions he developed when 
facing technical problems. Being also a musically talented 
artist, he invented and developed unique instruments.

EXCERPTS 2018
OUTI JÄRVINEN

Financial problems set a mark on the Guild’s activities 
in 2018. The Ministry of Culture and Education had not 
accepted the support application and at the beginning 
of the year, the Ministry rejected the Guild’s demand to 
correct the decision. The Guild’s latest art medal project, 
which was to produce a new medal to the series of medals 
on the presidents of Finland was unprofitable, and the 
beginning of the year meant negotiations concerning 
the contract disagreement. Neither did the restrikes 
of the presidential medal series marketed by Nordic 
Moneta seem to attract the attention of the public. The 
year medal of 2017 was also the centennial medal of 
the independence of Finland. A good effort was made to 
make the medal better known, which however, did not 
succeed.

At any rate, a positive item of news was that yearbook 
2016–2017 came out as a double issue in the spring. We 
do hope that the next edition will follow the scheduled 
time better.

The year medal competition of the Guild had no theme, 
and the first prize was awarded to Ms Paula Salmela 
for her submission In Shelter. The second prize was 
won by Mr. Radoslaw Gryta and the third by Mr. 
Jari Kuuluvainen. This yearbook includes an article 
on the competition and its results. The details of the 
competition of 2019 were published late last year on our 
website www.mitalitaide.fi. The international activities 
of the Guild concentrated on FIDEM XXXV Congress, 
which was arranged in Ottawa Canada. Tapio Suominen, 
Ilkka Voionmaa and Mikko Timisjärvi have represented 
Finland and the Guild in FIDEM.

Dr Gunnel Sievers, an honorary member and past 
president of the Guild, was named to be a member of 
the committee that helps to choose the candidate to be 
awarded with J. Sanford Saltus Award, maybe the most 
remarkable international distinction of medallic art. The 
prize is conferred by the American Numismatic Society 
(ANS).
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SUOMEN MITALITAITEEN KILTA 
– GILLET FÖR MEDALJKONST I 
FINLAND RY 

PERUSTETTU 1965

Mitalitaiteen Kilta on mitalitaiteilijoiden, keräilijöiden, 
mitalinvalmistajien, taidegallerioiden ja museoiden yh-
dysside. Kilta edistää Suomen mitalitaidetta, tukee mi-
talin tekijöitä sekä mitalitaiteen tutkimusta ja julkaisu-
toimintaa. 

Mitalitaiteen Kilta järjestää mitalinäyttelyitä museoissa, 
gallerioissa, kirjastoissa, virastoissa ja yrityksissä sekä 
kotimaassa että ulkomailla. Killan yhteistyömuseo on 
Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseo 
(www.tampereentaidemuseo.fi), jonne Kilta on talletta-
nut oman mitalikokoelmansa. Kokoelmaa kartutetaan 
edelleen.

Jäsenmaksutulojen ja mitalien myynnistä saatavien 
välityspalkkioiden lisäksi Kilta saa tukea toimintaansa 
Mitalitaiteen edistämissäätiöltä. Killan suojelija on Tasa-
vallan Presidentti Sauli Niinistö.

MITALITAITEEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

Suomen Mitalitaiteen Kilta perusti Mitalitaiteen edis-
tämissäätiön vuonna 2004. Säätiön tarkoituksena on 
edistää mitalitaiteen harrastusta ja kehitystä tukemalla 
alan aatteellista ja ammattitaidollista koulutusta, tie-
donvälitystä, tutkimusta ja alan perinteiden sekä yh-
teiskuntasuhteiden vaalimista. Säätiöllä on oikeus vas-
taanottaa lahjoituksia, avustuksia, tarkoitemääräyksiä 
sekä testamentteja. Liiketoimintaa se ei voi harjoittaa. 
Säätiöllä voi olla myös erityisrahastoja, joista myönne-
tään hallituksen päätöksellä apurahoja esimerkiksi lah-
joittajien toivomiin kohteisiin. Säätiön tilinumero on 
FI7510233000227889.

KILLAN HALLITUS 2018

Puheenjohtaja 
Outi Järvinen

Jäsenet 
Raimo Jaatinen 
Mauri Sompa 
Tapio Suominen 
Hanna Talasmäki 
Raimo Jaatinen (varapuheenjohtaja) 
Kari Vaalas (hallituksen ulkopuolinen jäsen, varainhoitaja)

SUOMEN MITALITAITEEN KILLAN JÄSENYYS

Killan jäseniksi voivat liittyä kaikki mitalitaiteesta kiin-
nostuneet. Killan jäsenmaksu on 75 euroa. Taiteilija-
jäseniltä maksu on 25 euroa ja kannattajajäseniltä 500 
euroa. Jäsenmaksulla jäsenet tukevat Killan toimintaa 
mitalitaiteen edistämiseksi ja saavat vuosikirjan sekä 
voivat osallistua Killan sääntömääräisten kokousten li-
säksi Killan mahdollisuuksien mukaan järjestämille ret-
kille, näyttely- ja ateljeekäynneille, kongressimatkoille ja 
esitelmätilaisuuksiin. Killan jäsenmäärä on yli 200.

Jäseneksi voi hakeutua vapaamuotoisella jäsenhakemuk-
sella tai täyttämällä verkkosivuilla (www.mitalitaide.fi) 
sähköisen jäsenhakemuslomakkeen. 

SÄÄNTÖJEN MUKAAN KILLAN 
HALLITUS VOI HYVÄKSYÄ 

• jäseneksi tai ainaisjäseneksi luonnollisen 
henkilön sekä taidemuseota tai sitä vastaavaa 
laitosta ylläpitävän oikeuskelpoisen yhteisön

• taiteilijajäseneksi Suomen Kuvanveistäjäliitto 
ry:n jäsenen, Killan kilpailuissa menestyneen 
mitalin tekijän sekä vähintään yhden julkistetun 
taidemitalin muovailleen henkilön

• kannattajajäseneksi tai ainaiskannattajajäseneksi 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön

IN
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YHTEYSTIEDOT

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry 
PL 311 

00101 HELSINKI 
 

mitalikilta@gmail.com 

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry. verkossa:  
 

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 Niinistös-
tä. Sen on muotoillut kuvanveistäjä Tapio Kettunen, joka tunne-
taan erityisesti mitaleiden ja rahojen suunnittelijana. Hänet on 
palkittu yli 35 suunnittelukilpailussa, tuloksena seitsemän to-
teutettua juhla- tai erikoisrahaa sekä neljä mitalia, joista vuoden 
2012 Jääkiekon MM -kisojen palkintomitali on kansainvälisesti 
tunnetuin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö -mitalin nimi on Kohtaami-
nen. 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 osoittees-
ta mitalikilta@gmail.com, postitse osoitteesta Suomen Mitali-
taiteen Kilta, PL 311, 00101 Helsinki, tai puhelimitse (mieluiten 
tekstiviestillä) 040 9664 220. Tilauksen yhteydessä on mainitta-
va tilaajan nimi sekä laskutus- ja toimitusosoite. Postikulut 8€ 
lisätään hintaan. Mitalit toimitetaan, kun tilaus on maksettu.
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YHDESSÄ ON TULEVAISUUS 
UUSI ITSENÄISYYDEN  
JUHLAVUODEN MITALI

Suomen Mitalitaiteen Kilta on lyöttänyt itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuoden mitalin. Se on osa itsenäisyyden juhla-
vuoden Suomi 100 -hanketta, ja se on samalla myös Mitalitai-
teen Killan vuosimitali 2017. Se asettuu osaksi mitaliperinnet-
tä, 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 eri-
koinen sinertävän vihertävä metallinhohtoväri, joka tulee esiin 
vain luonnonvalossa, keinovalossa patina näyttää syvän har-
maalta, jopa melkein mustalta.

Mitalin hinta on 100 €, ja sitä voi tilata sähköpostitse osoit-
teesta mitalikilta@gmail.com, postitse osoitteesta Suomen Mi-
talitaiteen Kilta, PL 311, 00101 Helsinki, tai puhelimitse (mie-
luiten tekstiviestillä) 040 9664 220. Tilauksen yhteydessä on 
mainittava tilaajan nimi sekä laskutus- ja toimitusosoite. Posti-
kulut 8 € lisätään hintaan. Mitalit toimitetaan, kun ne ovat Kil-
lassa saatavilla ja tilaus on maksettu. Vähintään 10 kappaleen 
tilauksista 10 prosentin alennus.
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Vuosimitali 2018 – Suojassa

Vuosimitalin suunnittelusta järjestettiin Mitalitaiteen vuosikilpailu ja sen voitti 
kuvanveistäjä Paula Salmela ehdotuksellaan Suojassa. Mitalin on valanut kuvanveistäjä 

Raimo Jaatinen. Mitali on valettu pronssiin ja sen mitat ovat n. 80 x 60 x 50 mm.

Hinta jäsenille: 220 € (ei-jäsenille 295 €).  
Mitalin voi tilata Killan sähköpostilla osoitteesta mitalikilta@gmail.com tai postitse osoitteesta 

Suomen Mitalitaiteen Kilta, PL 311, 00101 Helsinki. Tilauksen yhteydessä on mainittava tilaajan nimi 
sekä laskutus- ja toimitusosoite. 

Suomen Mitalitaiteen Kilta – Gillet för Medaljkonst i Finland ry on perustettu 1965. Mitalitaiteen Kilta on mitalitaiteilijoiden, 

keräilijöiden, mitalinvalmistajien, taidegallerioiden ja museoiden yhdysside. Kilta edistää Suomen mitalitaidetta, tukee mitalin 

tekijöitä sekä mitalitaiteen tutkimusta ja julkaisutoimintaa. Suomen Mitalitaiteen Kilta on järjestänyt perustamisestaan 

lähtien vuosittaisen taidemitalikilpailun, johon osallistuu kuvanveistäjiä, sekä maamme arvostetuimpia mitalitaiteilijoita.

Suomen Mitalitaiteen Kilta – Gillet för Medaljkonst i Finland ry 

PL 311, 00101 Helsinki • mitalikilta@gmail.com • www.mitalitaide.fi
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Keräilijän kumppani

www.suomenmoneta.fi

P.S. Etsimme jatkuvasti 
uusia taiteilijoita mitali- ja 

rahaprojekteihin.

Ota rohkeasti yhteyttä!
info@suomenmoneta.fi

Suomen Moneta toimii virallisena jakelijana useimmille maailman johtaville 
rahapajoille ja keskuspankeille, kuten Norjan rahapaja, Britannian kuninkaallinen 

rahapaja, Ranskan rahapaja, Kanadan kuninkaallinen rahapaja, Kiinan 
kansantasavallan keskuspankki, Australian kuninkaallinen rahapaja, Etelä-Afrikan 

kuninkaallinen rahapaja, Itävallan rahapaja, Alankomaiden kuninkaallinen 
rahapaja, Suomen rahapaja, Espanjan kuninkaallinen rahapaja ja monet muut.

FI Mitalitaiteen vuosikirja ad_85x210.indd   1 18.1.2019   11.17.51
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