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Kuvanveistäjä Emil Wikström (1864-1942), taidemaalari Axel Gallén (1865-1933) ja taidemaalari 
Pekka Halonen (1865-1931) opiskelivat Pariisissa, mutta palasivat Suomeen tekemään työtänsä. He 
eivät kuitenkaan jääneet asumaan Helsinkiin vaan suuntasivat maaseudulle. Ensimmäisenä 
taiteilijoista oman ateljeekotinsa rakensi Wikström, jonka talo valmistui Sääksmäelle vuonna 1894. 
Seuraavana valmistui Gallénin taiteilijakoti Ruovedelle vuonna 1895 ja Halosen ateljeerakennus 
Tuusulaan valmistui vuonna 1902. Ateljeehuviloiden rakentaminen oli suosittua Euroopassa. 
Pariisissa pohjoismaalaiset taiteilijat olivat todennäköisesti suunnitelleet yhdessä kotimaahan 
paluuta ja siellä taiteilijakodin perustamista. Tutkimukseeni valitsin Wikströmin, Gallénin ja 
Halosen, sillä he olivat hyviä ystäviä, olivat pitkäaikaisessa kirjeenvaihdossa keskenään ja 
rakensivat samantapaiset ateljeetalot. Kolmikon kirjeenvaihdon perusteella voidaan sanoa, että 
heidän ystävyytensä oli lämmintä, luottamuksellista ja ylevää. Toki pitkän ystävyyssuhteen aikana 
koettiin riitojakin. 
 
Tutkin Wikströmin, Gallénin ja Halosen keskinäisen kirjeenvaihdon kautta, millaista taiteilijakuvaa 
taiteilijat loivat rakentamiensa taiteilijakotien välityksellä. Millaisia ihanteita kolmikolla oli ja miten 
ne näkyivät heidän elämässään. Hahmottelen heidän ajatuksiensa, tuntemuksiensa ja unelmiensa 
kautta syitä, miksi he halusivat asettua Suomen maaseudulle ja rakentaa ateljeetalonsa juuri sinne, 
sekä milloin taiteilijoille syntyi idea ateljeekodista. Samalla pohdin, millaisena he kokivat asemansa 
yhteiskunnassa. Tarkastelen ateljeekotien arkielämää, talojen sisustamista ja ystävysten viihtymistä 
maaseudulla. Kolmikon tekemiä ulkomaanmatkoja ja niiden herättämiä tunteita käsittelen 
tutkimukseni lopuksi. Tutkimukseni on kronologinen ja se alkaa keväästä 1892, kun Wikström, 
Gallén ja Halonen matkustivat Pariisista Suomeen. Käsittelemäni kymmenen vuoden ajanjakso 
päättyy vuoteen 1902, jolloin Halosen koti ja Wikströmin uusi asuinrakennus valmistuivat. 
 
Pääasiallisena lähteenä käytin Wikströmin, Gallénin ja Halosen välistä kirjeenvaihtoa. Kirjeitä on, 
Helsingin yliopiston, Visavuoren museon, Tuusulan museon, Gallen-Kallelan museon, 
Kansallisarkiston ja Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkiston arkistoissa. Ystävysten 
keskenään lähettämiä kirjeitä on säilynyt yhteensä 246 ja tutkimusajanjaksoltani 1892-1902 kirjeitä 
on 103. Tutkimukseni ulkopuolelle jouduin lähes kokonaan rajaamaan taiteilijoiden ja heidän 
vaimojensa välisen kirjeenvaihdon, vaikka taiteilijoiden vaimojen vaikutus aviomiestensä elämään 
oli merkittävä. Kirjeiden runsaan määrän vuoksi niihin tutustuminen olisi laajentanut tutkimustani 
pro gradu -työhön nähden liikaa.  
 
Aiemmassa tutkimuksessa Wikströmiä, Gallénia ja Halosta on käsitelty laajoissa taiteilijakoteja 
käsittelevissä teoksissa, mutta vain näihin kolmeen keskittynyttä tutkimusta ei ole tehty. Gallénin ja 
Halosen välinen ystävyys on huomioitu, mutta Wikström liitetään usein joukkoon vain ateljeekotien 
välityksellä. Wikströmistä tehty tutkimus onkin toistaiseksi vähäistä, sillä Visavuoren arkiston 
järjestäminen on osittain kesken. Vuonna 2002 Juha Ilvas teki Wikströmin elämänkaaresta ja 
teoksista kertovan julkaisun Herkkyyttä ja voimaa. Gallénin elämäkertateoksen julkaisi Onni 
Okkonen vuonna 1961 ja Halosen elämäkerran kirjoitti Aune Lindström vuonna 1957. Teoksista sai 



 

hyvän yleiskuvan taiteilijoiden elämästä. Niiden lähdeaineistona oli myös käytetty taiteilijoiden 
laajaa kirjeenvaihtoa. Julkaisuissa keskityttiin kuitenkin vahvasti kunkin taiteilijan taiteellisen 
tuotannon kartoittamiseen. Taidehistoriallisessa kirjallisuudessa taiteilijoita on käsitelty yleensä 
heidän taiteensa kautta eikä niinkään heidän henkilöhistoriansa ja sosiaalisten suhteidensa 
näkökulmasta. Tutkimuksessani käytin runsaasti taidehistoriallista kirjallisuutta, koska siinä 
käsitellään Wikströmiä, Gallénia ja Halosta. Näkökulmani on kuitenkin enemmän historiallinen 
kuin taidehistoriallinen. En lähesty Wikströmiä, Gallénia ja Halosta analysoimalla heidän 
taideteoksiaan vaan keskityn kolmikkoon heidän läheisten suhteidensa, ajatustensa ja 
elämänratkaisuidensa välityksellä.  
 
Henkilökohtaisten kirjeiden arvo ja luotettavuus historiantutkimuksen lähteinä on noussut mikro-, 
mentaliteetti- ja muistitietohistorian myötä 1970-luvulta lähtien. Lähteen totuusarvon selvittämistä 
tärkeämmäksi on kuitenkin muodostunut oikeiden kysymysten esittäminen. Tutkimuskysymysten 
lisäksi ulkoinen ja sisäinen lähdekritiikki ovat olennainen osa tutkimusta. Kirjeitä on käytetty paljon 
biografisessa ja mikrohistoriallisessa tutkimuksessa. Mikrohistoriassa ei kerrota vain yksilön 
elämästä vaan luodaan uusia näkymiä menneisyyteen yhden henkilön kautta. Tutkimustani voidaan 
pitää mikrohistoriallisena, mutta siinä on myös vahva henkilöhistoriallinen ote. Käytettäessä kirjeitä 
lähdeaineistona on muistettava, etteivät ne ole yhtä eletyn elämän kanssa, vaikka niiden välillä 
onkin yhteys. Kirjeitä kirjoittaessaan ihminen jäsentää, karsii ja valikoi tekstiä, sillä hän pyrkii 
luomaan asiasta ymmärrettävän itselleen sekä kirjeen saajalle. Kirjoittaja voi jo kirjoittaessaan 
ennakoida toisen reaktioita ja muotoilla kirjettä sen mukaan. Kirjeenvaihtoa ei voi verrata 
kasvotusten käytyyn keskusteluun, sillä aika ja tekstuaalisuus erottavat ne toisistaan. Wikströmin, 
Gallénin ja Halosen kirjeenvaihto oli vähäistä verrattuna ajan sivistyneistön kirjoittamistiheyteen. 
Heidän kirjeensä olivat kuitenkin henkilökohtaisia eikä niitä kirjoitettu tavan vuoksi. Kirjeiden 
välityksellä luotiin omaa identiteettiä ja pyrittiin läheisyyden tunteeseen ystävysten asuessa kaukana 
toisistaan.  
 
Uuden näkökulman asettaminen taiteilijakoteja koskevaan tutkimukseen antoi hedelmällistä tietoa 
Wikströmin, Galléin ja Halosen ystävyydestä, ajatuksista ja asemasta yhteiskunnassa. Toistaiseksi 
vähän tutkitun Wikströmin ottaminen mukaan tutkimukseen toi uutta tietoa kolmikosta. Ystävysten 
ihanteet muodostuivat asioista, joita he arvostivat ja pitivät tärkeinä. Rakentamiensa taiteilijakotien 
kautta he ilmaisivat monia konkreettisia ja abstrakteja ihanteitaan. Kansallisuusaate näkyi talojen 
arkkitehtuurissa, sisustuksessa ja tontin valinnassa. Samoissa seikoissa ilmeni myös piirteitä, kuten 
porvarillisuutta, joita taiteilijat eivät arvostaneet. Suuret talot palvelijoineen ja juhla-astiastoineen 
saattoivat tuoda mieleen porvariskodin. Taiteilijat ihannoivat torppareita, vaikka lukeutuivat itse 
sivistyneistöön. Kolmikko pyrki kaventamaan oman yhteiskuntaryhmänsä ja kansan välistä kuilua 
kutsumalla taiteilijakotejaan vähättelevästi torpiksi, mökeiksi ja piilopirteiksi. Ihanteiden 
toteuttamiseksi oltiin valmiit käyttämään yhteiskunnallisen aseman ja suhteiden tuomaa 
vaikutusvaltaa. Kansallisaatetta vaalittiin karelianismin, Nuori Suomi-lehden ja 
kansallisromanttisten taideteosten välityksellä. Taiteilijoiden asemaa parannettiin seisomalla 
rohkeasti omien aatteiden takana, vastustaen Suomen Taideyhdistyksen vanhoja käytäntöjä ja 
luomalla uudenlaista näyttelytoimintaa Suomeen. Ateljeerakennuksissa ystävysten taiteilijakuva 
näkyi itsevarmuutena, joka oli hyödyksi heidän asettuessaan maaseudulle. Valtavan talon 
suunnittelu, rakentaminen ja persoonallinen sisustaminen kuvastivat taiteilijoiden luottamusta ja 
uskoa itseensä ja tyyliinsä. Kolmikon tavoitteleman vapaan elämän viettäminen onnistui 
ateljeekodeissa ja niiden ympäristössä heidän lukuisten harrastustensa myötä. Pelkästään mieleisten 
taideteosten tekeminen ei kuitenkaan ollut mahdollista toimeentulon takia. Ystävykset pitivät 
matkustelusta, mutta juuri ulkomailla heille varmistui ajatus siitä, että Suomi oli paras maa elää ja 
tehdä työtä. Taitelijoiden ihanteiden, haaveiden ja niiden ennakkoluulottoman toteuttamisen kautta 
ystävykset ilmaisivat itsenäistä ja luovaa taiteilijakuvaa. 
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1 Taiteilijat ja heidän torppansa 

 

1.1 Tausta 

 

Kuvanveistäjä Emil Wikström (1864-1942), taidemaalari Pekka Halonen (1865-1933) ja 

taidemaalari Axel Gallén1 (1865-1931) edustivat 1800-luvun lopun taiteilijasukupolvea. He 

opiskelivat Euroopasta, mutta palasivat Suomeen tekemään elämäntyönsä.2 Kukin taiteilijoista 

rakensi oman ateljeerakennuksensa Suomen maaseudulle 1900-luvun vaihteessa. 

 

Ateljeehuviloiden rakentaminen oli kansainvälinen suuntaus ja se oli suosittua erityisesti 

Pohjoismaissa 1800-luvun lopulla. Pariisissa suomalaiset taiteilijat seurustelivat kansainvälisten ja 

etenkin pohjoismaalaisten taiteilijoiden kanssa. Gallénin ja Wikströmin ystäväpiiriin kuluivat muun 

muassa ruotsalaiset Carl Larsson, Anders Zorn, August Strindberg sekä norjalaiset Edvard Munch 

ja Björnstjerne Björnson. Heillä kaikilla oli kotimaassaan taiteilijakoti 1900-luvun vaihteessa. 

Ulkomailla opiskelusta ja oleilusta huolimatta taiteilijat halusivat työskennellä myös kotimaassaan. 

Carl ja Karin Larssonin Lilla Hytnäs taiteilijakotia ryhdyttiin rakentamaan vuonna 1888 

Sundborniin, Ruotsiin ja Zornin Zorngården rakennettiin 1896-1910 Moraan, Ruotsiin. 

Ateljeekotien perustamisessa pohjoismaiset taiteilijat ovat todennäköisesti innoittaneet toinen 

toisiaan.3  

 

Ensimmäisenä Suomessa vuonna 1894 valmistui Wikströmin ateljeetalo Sääksmäelle. Kun 

kirvesmiehet saivat Wikströmin talon valmiiksi, he siirtyivät Ruovedelle rakentamaan Gallénin 

ateljeerakennusta, joka valmistui 1895. Rakennustyöt Halosen taloa varten aloitettiin Tuusulan 

Pitkäniemessä vuonna 1900 ja ateljeetalo valmistui 1902. Samaan aikaan oli myös Wikströmillä 

uudet rakennuspuuhat meneillään, sillä hänen talonsa paloi vuonna 1896. Wikströmin, Gallénin ja 

Halosen ateljeerakennuksissa oli paljon samoja piirteitä. Talot olivat suuria hirsirakennuksia, joissa 

taiteilijan ateljee ja asuinhuoneet sijaitsivat saman katon alla. Taiteilijoiden ateljeekoteja kutsuttiin 

monilla nimillä aivan kuin rakkaita lapsia. Kutsumanimiä olivat mökki, erämaa-ateljee, tupa, 

tupatölli, piilopirtti, työpirtti ja -paja, mutta yleisimmin ystävykset käyttivät torppa nimitystä. 

                                                           
1 Axel Gallén muutti nimensä Akseli Gallen-Kallelaksi virallisesti vuonna 1907. 
2 von Bonsdorff, Anna-Maria, Wellin 1995, 35. 
3 Lehtinen 2004, 45; Toikka-Karvonen 1993, 3; Pohjoismaisia taiteilijakoteja 1999, 9. 
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Erikseen talot ja niiden paikat oli nimetty vielä Wikströmin Visavuoreksi, Halosen 

Halosenniemeksi ja Gallénin Kalelaksi.4 

 

Jotta voidaan tutkia Wikströmin, Halosen ja Gallénin välistä kirjeenvaihtoa, täytyy selvittää 

minkälaiset välit heillä oli keskenään. Siten voidaan päätellä, kuinka syvällisiä asioita he olivat 

valmiit jakamaan kirjeenvaihdossa ja samalla voidaan arvioida kirjeiden luotettavuutta. 

Tutkimukseeni olen valinnut Wikströmin, Halosen ja Gallénin heidän pitkäaikaisen 

kirjeenvaihtonsa ja lämpimän ystävyytensä vuoksi. Lisäksi kaikki kolme rakensivat samantapaiset 

ateljeerakennukset, jotka erosivat muiden suomalaisten taiteilijoiden taiteilijakodeista. 

Kirjeenvaihto alkoi Wikströmin ja Gallénin välillä vuonna 1883, kun Wikström lähti opiskelemaan 

Wieniin ja Gallén Pariisiin. Toisiinsa he olivat tutustuneet jo Taideyhdistyksen piirustuskoulussa 

Helsingissä vuosien 1881 ja 1882 aikana. Haloseen molemmat tutustuivat viimeistään syksyllä 

1891 Suomen Taiteilijain ensimmäisessä taidenäyttelyssä Helsingissä.5 

 

Käsiteltäessä Wikströmin, Gallénin ja Halosen ystävyyttä kirjallisuudessa mainitaan usein heidän 

välinen pyhä salattu liitto ja veljellinen rauhankämmen tervehdys. Pyhästä salatusta liitosta 

puhuttaessa viitataan kirjeeseen, jonka Halonen lähetti Pariisista keväällä 1894 Gallénille. Kirjeessä 

Halonen suunnitteli omassa talossa asumista ja siellä työn tekemistä Wikströmin ja Gallénin tapaan. 

Kirjeessä hän puhui myös ikävästä ja ystävyydestä. ”Sitten kun tulee hyvin ikävä saada kuulla 

jotakin ja keskustella niin sitten matkustan ”Kalleenin ja Viikan”6 luo (…) Siitä tulee se pyhä 

salattu liitto josta jo syksyllä puhuimme monta kertaa.”7 Kolmikon välinen ystävyys muodosti 

jonkinlaisen salaseuran, ainakin Halosen ajatuksissa. Yhdistävänä tekijänä oli yhteinen haave 

omasta ateljeetalosta, jonka rakentamisessa Wikström oli jo pitkällä keväällä 1894. Samaan aikaan 

Gallén vielä etsi oman taiteilijakodin paikkaa ja Halonen luuli löytäneensä itselleen sopivan talon 

Savosta Lapinlahdelta, mutta sinne hän ei kuitenkaan asettunut asumaan.8 Yhteiset unelmat, 

tavoitteet ja haaveet lujittivat taiteilijakolmikon ystävyyttä. 

 

Mahdollisesti ystävyyden merkiksi muodostui rauhankämmen -piirros, joka tehtiin joidenkin 

kirjeiden alkuun tai loppuun. Piirroksessa kuvattiin vaihdellen oikean tai vasemman käden 

                                                           
4 Ks. Liite 1; Ilvas 2002, 12, 38; Kettunen 2001, 60-61; Halosen kirje Gallénille 23.5.1894, Pekka Halonen sanoin ja 
kuvin 1990, 46; Wikströmin kirje Gallénille 8.9.1894, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA; Konttinen 2001, 82-83; 
Gallénin kirje Haloselle elokuu 1896, Pekka Halosen kirjekokoelma, kansio P.H. 7 no. 3366, TM; Wikströmin kirje 
Gallénille 24.8.1894, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
5 Ilvas 2002, 14; Kettunen 2001, 52; Konttinen 2001 65, 84. 
6 Kalleenilla tarkoitettiin Axel Gallénia ja Viika sekä Wiika olivat Emil Wikströmin lempinimiä. 
7 Halosen kirje Gallénille 23.5.1894, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 46. 
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kämmenpuoli. Välillä kuva oli pelkistetty, mutta toisinaan tarkka ja yksityiskohtainen.9 Kirjeissä 

saatettiin toivottaa ”Rauhan kämmentä”10 myös sanallisesti ilman piirrosta. Ensimmäisen kerran 

kirjeessä kämmenen kuvasi Halonen Gallénille syksyllä 1894.11 Kämmen sai myös tyylitellymmän 

muodon, kun Gallén leimasi kämmenkuvioisella leimalla lähettämiään kirjeitä.12 Todennäköisesti 

hän oli itse valmistanut leimasimen. Rauhankämmen -piirros ei kuitenkaan jäänyt vain Wikströmin, 

Halosen ja Gallénin välisen ystävyyden symboliksi, sillä Gallén teki myös taiteilija Louis Sparrelle 

lähettämänsä kirjeen alkuvinjetiksi Tervehtivän käden kuvan vuonna 1896.13 Sparre kuului 

Gallénin, Halosen ja Wikströmin ystäviin, joten Ville Lukkarinen onkin arvellut, että piirros oli 

heidän yhteisen toveruutensa symboli.14 Halonen kuitenkin toivotti kirjeissään kihlatulleen Maria 

Mäkiselle15 sanallisesti rauhankämmentä.16 Ilmeisesti sanonta oli laajemman piirin, kuin Halosen 

nimeämän pyhän salatun liiton, ystävyyden tunnus. Edellisestä voidaan päätellä, että 

rauhankämmen- toivotus liittyi Wikströmin, Halosen ja Gallénin ystävyyteen, mutta myös heidän 

lähipiiriinsä kanssakäymiseen. 

 

Kirjeistä käy ilmi Wikströmin, Halosen ja Gallénin ystävyyden luonne. Kirjeet aloitettiin 

tervehdyksillä, kuten rakas, hyvä, pyhä tai kunnon veli sekä ystävä ja lopetettiin yleensä sanoilla 

ystäväsi, oma veljesi tai pyhä veli. Vaikka kirjeiden aloitus ja lopetus olisi ollut pelkkä tapa tai 

samantapainen muillekin ystäville, kertoi kirjeiden sisältö läheisestä ystävyydestä. Wikström 

kirjoitti Gallénille syksyllä 1898 Pariisista, että ”Sinä tunnet luontoni ja elämäni paremmin kuin 

kukaan muu (…)”.17 Gallén ja Halonen puolestaan tunsivat ymmärtävänsä toisiaan sanoitta ja 

molemmat ajattelivat sen olevan erityinen side, joka oli mahdollinen vain harvojen ihmisten välillä. 

Gallén tunnusti kirjeessään syksyllä 1895 Haloselle, että 

 

”Minä olen usein Sinua ajatellut, Sinä käsität sellaisia asioita, joita ei voi sanoilla 

selittää (…) tuntuu kuin olisivat ne tunteet ainoastaan kuvaamataiteen ja soiton kautta 

                                                                                                                                                                                                 
8 Lindström 1957, 87, 89. 
9 Ks. Esim. Gallénin kirje Haloselle elokuu 1896, Pekka Halosen kirjekokoelma, kansio P.H. 7 no. 3367, TM; Halosen 
kirje Gallénille 1898, Pekka Halosen kirjekokoelma, kansio P.H. 7 no. 3377, TM. 
10 Halosen kirje Gallénille 4.10.1894, GKM, VA Y 3522 kansio B4, KA. 
11 Halosen kirje Gallénille 6.9.1894, GKM, VA Y 3522 kansio B4, KA.   
12 Gallénin kirje Wikströmille 8.1.1897, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 
13 Sanan ja tunteen voimalla Akseli Gallen-Kallelan kirjeitä 1996, 53. 
14 Lukkarinen 2004, 159. 
15 Kutsumanimeltään Maija Mäkinen. Vuodesta 1895 lähtien Maija Halonen. 
16 Halosen kirje Mäkiselle Pyhänä 1894, Taidehistorialliset asiakirja-arkistot / Taiteilijakirjekokoelma TKK/Ha 180, 
VMT/KKA. 
17 Wikströmin kirje Gallénille 8.9.1898, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
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mahdolliset muotoon muokkailla. Eikö ole vahinko että vaan niin harvat sitä kieltä 

ymmärtävät (…)”18 

  

Halonen kirjoitti Gallénille Kalelan vierailunsa jälkeen aivan saman ajatuksen heinäkuussa 1896.  

 

”Minä tunsin siellä ollessani että meillä olisi ollut vielä paljon asioita joita ei otettu 

puheeksikaan. Ja vaikka niitä ei puhuttukaan niin tuntuu siltä kun olisi niistä vaan 

puhuttu. Se on sekin ihmeellistä kun voi toisistaan lukea paljon asioita joita voisi 

tuskin mitenkään selittää puhumalla.”19 

 

Lainaukset kertovat syvästä ymmärryksestä ja luottamuksesta toista kohtaan.  

 

Pitkäaikaiseen ystävyyteen mahtui myös muutamia erimielisyyksiä. Gallénilla ja Wikströmillä oli 

1890-luvulla kaksi riitaa. Ensimmäinen koski Gallénin apen kauppaneuvos Kaarlo Slöörin vuonna 

1895 julkaisemaa kirjaa Axel Gallén i utlandets press20.21 Toisen riidan syystä ei ole tietoa, sillä 

kyseiseltä ajalta ei ole säilynyt kirjeitä. Lähteenä on vain sovittelukirje keväältä 1898, jossa 

Wikström kirjoitti: ”Puolen vuotisen oikullisen vaitiolon jälkeen tunnustan olevani heikompi eli 

ainakin voimakkaammasti kaipaavani vanhaa ystävääni, henkitoveriani, työkumppaniani.”22 

Molempien riitojen jälkeen Wikströmin ja Gallénin välinen ystävyys jatkui. Ensimmäisen riidan 

jälkeen molemmat tunnustivat, että olivat kaivanneet ja ajatelleet toisiaan sekä seuranneet toistensa 

toimia riidan aikana.23 Ystävää ei kyetty unohtamaan erimielisyyksistä huolimatta ja lopulta riidat 

sovittiin. Valtioneuvos, professori Eliel Aspelin-Haapkylä kertoi julkaistuissa päiväkirjoissaan, että 

Wikström oli juhannuksena 1905 eritellyt monivuotista ystävyyttään Galléniin. Wikströmin 

mielestä hänen toveruutensa Galléniin oli heikentynyt 1890-luvun ystävysten itsenäistymisen 

myötä, mutta riitoja Wikström ei maininnut asian syyksi.24 On aivan ymmärrettävää, että 

opiskeluaikojen tiivis toveruus muuttui ajan kuluessa. Enää ystävykset eivät asuneet Pariisin 

opiskeluajan tapaan yhteisessä asunnossa vaan eri paikkakunnilla. Molemmat olivat perustaneet 

omat perheensä ja siten kummallakin oli oma elämä. Heidän elämänsä kuitenkin yhdistyivät 

kirjeitse sekä vierailujen muodossa. Kirjeet olivat yhtä lämpimiä ennen riitoja kuin niiden 

                                                           
18 Gallénin kirje Haloselle 20.9.1895, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 59. 
19 Halosen kirje Gallénille 8.7.1896, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 71. 
20 Suomennettuna Axel Gallén ulkomaan sanomalehdistössä. 
21 Konttinen 2001, 90; Sanan ja tunteen voimalla Akseli Gallen-Kallelan kirjeitä 1996, 50. 
22 Wikströmin kirje Gallénille 25.3.1898, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
23 Wikströmin kirje Gallénille 7.12.1895, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA; Gallénin kirje Wikströmille 17.12.1895, 
Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 
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jälkeenkin. Tosin Haloselle Gallén mainitsi vuonna 1896, ettei Wikström enää ymmärtänyt häntä, 

mutta samassa kirjeessä hän oli valmis jakamaan ateljeensa Wikströmin kanssa.25 Ilmeisesti 

Gallénin huoli ystävyyden rakoilemisesta ei ollut kovin vakava, tai ainakin hän oli valmis 

taistelemaan toveruuden puolesta eikä heti luovuttanut. Näyttää siltä, että Gallénin ja Wikströmin 

ystävyys oli räiskyvämpää kuin Halosen ja Gallénin tai Halosen ja Wikströmin. Ilmeisesti 

toverisuhteiden erilaisuus johtui henkilöiden persoonallisuudesta. Gallénia ja Wikströmiä on 

luonnehdittu helposti kiihtyviksi luonteiksi kun taas Halosta on pidetty tasaisena ja rauhallisena 

persoonana.26 

 

Gallénin vahva persoona koettiin ystäväpiirin johtohahmoksi.27 Wikström ja Halonen kaipasivat 

enemmän Gallénin seuraa kuin Gallén heidän. Yksinäisyyttä tuntien Halonen kirjoitti Gallénille 

keväällä 1899. ”Minä tarvitsen Sinua, mutta Sinä et tarvitse minua.”28 Wikström puolestaan totesi 

apeana Gallénille hänen muutettuaan Ruovedelle talvella 1896. ”Sinä menit kauas pois meistä 

vaikka sanoit että on helppo päästä [vierailemaan] ja hyväkin että ei aina tavata.”29 Saman vuoden 

syksyllä Wikström jatkoi Gallénille. ”(…) paljo olisi puhuttavaa; mutta minä tiedän ettet tule. Siellä 

Kalelassa on sulla hyvä olla.”30 Wikströmillä oli ikävä Gallénia eikä hän muistanut, että pari vuotta 

sitten kesällä 1894 hän oli sanonut samaa Haloselle. ”Hauskaa vaan kun olisi torppasi vähän 

likempänä. Vaikka kyllä on toiselta puolen hyväkin olla erillään”.31 Tunteet olivat ristiriitaisia. 

Toisaalta ystävän seuraa kaivattiin kipeästi, mutta toisaalta haluttiin eristäytyä omaan rauhaan. Toki 

Gallénkin ajoittain ikävöi ystäviään, kuten hän sanoi Wikströmille talvella 1897. ”Suloista olisi taas 

tavata ja suullisestikin pakinoida”32  

 

Wikström, Gallén ja Halonen kokivat, että kirjeet olivat vain keino pitää ystävyyttä yllä. Yleisesti 

kirjeenvaihdon päämääränä on Hilkka Helstin mukaan ollutkin sosiaalisten suhteiden ja 

solidaarisuuden rakentaminen, vahvistaminen ja laajentaminen.33 Wikström, Gallén ja Halonen 

kaipasivat ajatustenvaihtoa kasvotusten, sillä monessa kirjeessä odotettiin näkemistä ja tiedusteltiin, 

koska se onnistuisi. Kukoistukseensa ystävyys pääsi silloin, kun nähtiin kasvotusten. Kolmikon 

välisestä läheisestä ystävyydestä kertoi Halosen pahoittelu Wikströmille talvella 1900. ”Se oli 

                                                                                                                                                                                                 
24 ”Kirovuosien kronikka” Otteita professori Eliel Aspelin-Haapkylän päiväkirjasta vuosilta 1905-1917 1980, 36-37. 
25 Gallénin kirje Haloselle elokuu 1896, Pekka Halosen kirjekokoelma, kansio P.H. 7 no. 3366, TM.   
26 Sanan ja tunteeen voimalla Akseli Gallen-Kallelan kirjeitä 1996, 11; Suomalainen 1982, 101; Lindström 1957, 11. 
27 Wikströmin kirje Gallénille 24.2.1896, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
28 Halosen kirje Gallénille 24.3.1899, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 96. 
29 Wikströmin kirje Gallénille 24.2.1896, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
30 Wikströmin kirje Gallénille 26.10.1896, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
31 Wikströmin kirje Haloselle 17.7.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
32 Gallénin kirje Wikströmille 12.2.1897, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 
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vahinko kun sinun täytyi syksyllä matkustaa niin aikaiseen pois. (…) Meillä oli melkeen joka ilta 

useimmin kahden kesken istunto Gallénin kanssa – sinä puutuit ja sinua kaipasimme kovasti.”34 

 

 

1.2 Tutkimuskysymys ja aineisto 

 

Pro gradu -työssäni tutkin Wikströmin, Gallénin ja Halosen keskinäisen kirjeenvaihdon kautta, 

millaista taiteilijakuvaa taiteilijat loivat rakentamiensa taiteilijakotien välityksellä. Millaisia 

ihanteita ystävyksillä oli ja miten ne näkyivät heidän elämässään. Hahmottelen heidän ajatuksiensa, 

tuntemuksiensa ja unelmiensa kautta syitä, miksi he halusivat asettua Suomen maaseudulle ja 

rakentaa ateljeetalonsa juuri sinne. Milloin ystävyksille syntyi idea ateljeekodeista? Samalla pohdin 

millaisena he kokivat asemansa yhteiskunnassa? Tarkastelen miten kodit sisustettiin, millaista 

asuminen ateljeekodeissa oli ja kuinka taiteilijat maaseudulla viihtyivät. Lopuksi käsittelen 

kolmikon tekemiä ulkomaanmatkoja. 

 

Tutkimus etenee kronologisesti. Keskityn kymmenen vuoden ajanjaksoon alkaen siitä, kun 

Wikström, Gallén ja Halonen palasivat Pariisista Suomeen keväällä 1892. Gallén lopetti opiskelut 

Pariisissa vuonna 1889, mutta oli keväällä 1892 esittelemässä Aino-maalaustaan Pariisin 

salongissa.35 Wikström opiskeli kaupungissa Gallénin kanssa 1880-luvun lopulla ja palasi Suomeen 

keväällä 1892, samaan aikaan, kun Halonen sai päätökseen toisen opiskelutalvensa Pariisissa.36 

Käsittelemäni ajanjakso päättyy Halosen kodin sekä Wikströmin uuden asuinrakennuksen 

valmistumiseen vuonna 1902.37 Suomen suurruhtinaskunnassa aika oli vahvaa kansallisen aatteen 

nousukautta ja samaan aikaan Venäjällä voimistui panslavismi. Venäjä ei hyväksynyt Suomen 

kansallisia pyrkimyksiä ja tilanne johti ensimmäisen sortokauden alkamiseen helmikuussa 1899.  

 

Pääasiallisena lähteenä käytän Wikströmin, Gallénin ja Halosen välistä kirjeenvaihtoa. Kirjeitä on 

Helsingin yliopiston, Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkiston, Kansallisarkiston, Gallen-

Kallelan museon, Tuusulan museon ja Visavuoren museon arkistoissa. Arkistojen lisäksi kirjeitä 

saattaa olla myös yksityiskokoelmissa perikuntien omistuksissa. Julkisissa arkistoissa on säilynyt 

yhteensä 246 ystävysten välistä kirjettä ja tutkimusajanjaksoltani 1892-1902 kirjeitä on yhteensä 

                                                                                                                                                                                                 
33 Helsti 2006, 121, 146. 
34 Halosen kirje Wikströmille 27.12.1900, Emil Wikströmin kirjekokoelma, VI. 
35 Ahdeoja 2005, 90; Sarajas-Korte 1966, 247. 
36 Konttinen 2001, 89; Ilvas 2002, 20; Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 14. 
37 von Bonsdorff, Anna-Maria 2005, 30; Lehtinen 2004, 33. 
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103. Taiteilijoiden vaimojen asema ja vaikutus aviomiestensä elämään on ollut suuri, mutta 

taiteilijoiden vaimoilleen lähettämät kirjeet jouduin valitettavasti rajaamaan lähes kokonaan 

tutkimusalueeni ulkopuolelle. Niihin perehtyminen olisi laajentanut tutkimustani pro gradu -työhön 

nähden liikaa, sillä näitä kirjeitä on säilynyt arkistoissa ainakin 614 kappaletta ja ajanjaksolta 1893-

1902 on säilynyt ainakin 229 kirjettä. Tarkkaa lukua taiteilijoiden ja heidän vaimojensa välisestä 

kirjeenvaihdosta on vaikea sanoa, sillä Visavuoren arkisto on osittain järjestämättä. Siellä olevia 

Emil Wikströmin lähettämiä kirjeitä hänen vaimolleen Alice Wikströmille ei ole vielä luetteloitu. 

Vaimoihin viittaan asiayhteyden sitä vaatiessa.  

 

Osa kirjeistä ja niiden katkelmia on julkaistu Juha Ilvaksen toimittamissa teoksissa Pekka Halonen 

sanoin ja kuvin sekä Sanan ja tunteen voimalla Akseli Gallen-Kallelan kirjeitä. Edellisessä 

teoksessa on Halosen saamia sekä lähettämiä kirjeitä ja jälkimmäisessä on Gallénin lähettämiä 

kirjeitä. Tutkimusajanjaksoltani eniten on säilynyt Wikströmin ja Halosen kirjoittamia kirjeitä 

Gallénille ja toiseksi eniten Halosen kirjeitä Wikströmille. Vähiten on Gallénin lähettämiä kirjeitä 

Haloselle. Toisinaan ystävykset saattoivat kirjoittaa toisilleen kaksi tai jopa kolme kirjettä ennen 

kuin he saivat vastauksen, mutta nämä tapaukset eivät olleet yleisiä.38 Vaikka Gallén ei olisi heti 

Haloselle ja Wikströmille ehtinytkään vastata, niin todennäköisesti kirjeenvaihto heidän välillään 

oli tiiviimpää kuin arkistoissa olevat kirjeet antavat ymmärtää. Uskon Gallénin vastanneen 

useampaan kuin joka toiseen tai kolmanteen saamaansa kirjeeseen, sillä luultavasti kirjeenvaihto 

olisi hiipunut, jos se olisi ollut lähes yksipuolista. Gallénin, Wikströmin ja Halosen välinen 

kirjeenvaihto kesti usean vuosikymmenen ajan. 

 

Aiempaa tutkimusta Gallénista ja Halosesta on runsaasti, mutta Wikströmistä laajaa 

perustutkimusta ei ole tehty. Juha Ilvas perehtyi Wikströmin taiteeseen ja elämään vuonna 2002 

julkaistussa teoksessa Emil Wikström Herkkyyttä ja voimaa. Wikströmistä tehty tutkimus on 

toistaiseksi vähäistä, sillä Visavuoren arkiston järjestäminen on vielä kesken. Gallénista kattavan 

elämäkertatutkimuksen teki Onni Okkonen vuonna 1961 ja tuorein elämäkertateos on Janne Gallen-

Kallela-Sirénin käsialaa vuodelta 2001. Aune Lindström kirjoitti Halosen elämäkerran vuonna 

1957. Lindström käytti ensimmäisenä tutkijana perusteellisesti Halosen kirjeenvaihtoa 

tutkimuksessaan. Halonen on ollut tutkijoiden kiinnostuksen kohteena erityisesti 2000-luvun alussa. 

Halosen taidetta esittelevien suurten näyttelyiden, Taidekeskus Retretti vuonna 2005 ja Ateneumin 

taidemuseo vuonna 2008, yhteydessä julkaistut tutkimukset Halosesta ovat valottaneet hänen 

                                                           
38 Ks. Esim. Halosen kirjeet Wikströmille 29.12.1901, 3.1.1902. Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.5, 
HYK; Gallénin kirje Haloselle 3.11.1894, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 52. 
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taidettaan ja elämäänsä uusista näkökulmista. Lisäksi Lukkarinen julkaisi Pekka Halonen Pyhä taide 

–teoksen vuonna 2007. Yhdessä Annika Waenerbergin kanssa hän teki julkaisun, Suomi-kuvasta 

mielenmaisemaan Kansallismaisemat 1800 ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa, vuonna 2004. 

Lukkarinen keskittyy teoksissaan Halosen taiteeseen, mutta tarkastelee maalauksia myös hänen 

kirjeenvaihtonsa kautta. Hedelmällinen lähde on Riitta Konttisen teos Sammon takojat Nuoren 

Suomen taiteilijat ja suomalaisuuden kuvat vuodelta 2001. Teoksessa taiteilijoita, kuten 

Wikströmiä, Gallénia ja Halosta, on tutkittu heidän kirjeenvaihtonsa kautta eikä pelkästään 

syventymällä heidän taideteoksiinsa psykologisin keinoin. Kirja antaa yleiskuvan suomen taide-

elämästä 1890-luvulla. 

 

Aiemmassa tutkimuksessa Gallén ja Halonen on yhdistetty toisiinsa ja ateljeekotien välityksellä 

myös Wikström on liitetty joukkoon, mutta pelkästään heihin kolmeen kohdistuvaa laajaa 

tutkimusta ei ole tehty. Halosen ja Gallénin rinnalle on nostettu ennemminkin joku maalaustaiteen 

ammattilainen, kuten taidemaalari Eero Järnefelt. Anna-Maria von Bonsdorff ja Heini Wellin 

yhdistivät vuonna 1995 Halosenniemen museon julkaisusarjassa ilmestyneessä teoksessaan, Pyhä 

veljeys – Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Eero Järnefelt, nämä kolme maalaria ja heidän 

ystävyytensä. Teoksessa taiteilijoiden ja heidän toveruutensa käsittely jäi kuitenkin kevyeksi ja 

heitä yhdistäväksi tekijäksi muodostui lähinnä yhteinen ammatti ja 1800-luvun lopun suomalaisten 

taiteilijoiden pienet ystäväpiirit. Päätelmissä todettiinkin, että Gallénin ja Halosen ystävyys oli 

vahva, mutta Järnefelt vetäytyi taiteilijoiden piiristä avioliittonsa myötä.39 Halosenniemen museon 

julkaisusarjassa on käsitelty laajasti Pekka Halosta, mutta tärkeimmäksi tutkimukseni kannalta 

nousi Marke Naski-Multasen vuonna 2005 toimittama teos Tupatölli omalle turpeelle, 

Halosenniemen taiteilijakoti. Kirjan lähdeaineistona on käytetty Halosen kirjeenvaihdon lisäksi 

hänen lehtikirjoituksiaan ja Halosten jälkipolven haastatteluja sekä radioesitelmiä. Aineiston 

monipuolisuuden ja runsaiden lainausten myötä julkaisu kertoo Halosen elämästä ateljeekodissaan 

raikkaalla tavalla arjen näkökulmasta. 

 

Gallen-Kallelan Museo on myös tehnyt laajaa tutkimustyötä Gallénista ja julkaissut useita häneen 

liittyviä artikkeliteoksia, joita käytin tutkimuksessani. Kati Kivimäki analysoi boheemiuden 

käsitettä artikkelissaan, Boheemielämän muotokuva, joka julkaistiin artikkeliteoksessa à Paris! à 

Paris! à Paris! Pohjoismainen taiteilijasiirtokunta Pariisissa 1800-luvun lopussa. Vuonna 2004 

ilmestyneessä artikkelijulkaisussa, Axel Gallén, käydään Gallénin elämänkaari läpi useiden 

                                                           
39 von Bonsdorff, Anna-Maria, Wellin 1995, 35. 
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artikkeleiden kautta. Teos antaa selkeän kuvan Gallénin elämästä hänestä kirjoitettujen 

elämäkertojen lisäksi.  

 

Tutkimuskirjallisuutena käytin paljon taidehistoriallista kirjallisuutta, koska siinä käsitellään 

kyseisiä henkilöitä ja heidän ateljeerakennuksiaan, kuten Leena Lindqvist ja Norman Ojanen 

teoksessaan Taiteilijakoteja vuodelta 2006. Usein taidehistoriallisessa kirjallisuudessa kuitenkin 

keskitytään taiteilijoihin heidän tuotantonsa välityksellä ja ateljeerakennuksiin arkkitehtuurisesta 

näkökulmasta. Oma lähestymistapani oli enemmän historiallinen kuin taidehistoriallinen. 

Tarkastelin Wikströmiä, Halosta ja Gallénia ensisijaisesti ihmisinä, jotka edustivat tiettyä 

ammattiryhmää. Ystävysten taiteilijuutta en juuri käsitellyt heidän taideteostensa kautta vaan 

kolmikon mietteiden ja elämänratkaisuiden välityksellä. 

 

Kirjeiden tutkimuksen metodologiaan perehdyin vuonna 2006 ilmestyneen Maarit Leskelä-Kärjen 

väitöskirjan, Kirjoittaen maailmassa, Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä, ja vuonna 2000 julkaistun 

Anne Ollilan teoksen, Aika ja elämä, Aikakäsitys 1800-luvun lopussa, kautta. Helstin artikkeli, 

”Rakkaat omaiset” Heikkilän sisarusten kirjeet ja perhestrategiat 1901-1919, teoksessa 

Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960, vuodelta 2006 oli myös antoisa lähde. 

Julkaisuissa tutkitaan kirjeenvaihdon kautta naisten ja heidän sukunsa elämää 1900-luvun 

vaihteessa. Teosten johdannoissa tutkijat analysoivat kirjeiden tutkimisen metodologiaa ja 

aikakauden kirjeen kirjoittamisen käytänteitä ja konventioita. Teokset auttoivat minua arvioimaan 

Wikströmin, Gallénin ja Halosen kirjeiden lähtökohtia ja asettamaan heidän keskinäiset kirjeensä 

oikeaan kontekstiin. 

 

Mikrohistoriallista tutkimuskirjallisuutta edustavat Matti Peltosen teos, Mikrohistoriasta, vuodelta 

1999 ja Kai Häggmanin vuonna 1994 julkaisema teos, Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 

1800-luvun Suomessa. Teoksessaan Matti Peltonen esittelee mikrohistoriallista metodia ja metodin 

käytön historiaa. Häggmanin julkaisu on puolestaan kirjoitettu mikrohistoriallista metodia käyttäen 

ja teos käsittelee 1800-luvun yhteiskuntaa ja siellä vallitsevia normeja. Yhteiskuntatieteiden 

puolelta samaa aikaa ja älymystön asemaa tutki Risto Alapuron vuonna 1997 julkaistussa teoksessa 

Suomen älymystö Venäjän varjossa. Häggmanin ja Alapuron teokset loivat taustaa siitä, millainen 

suomalainen yhteiskunta oli, kun siirryttiin sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan 1800-luvun 

lopulla.  
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Hannes Sihvo on käsitellyt perusteellisesti karelianismia ja muun muassa taiteilijoiden Karjala-

innostusta teoksessaan Karjalankuva Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian aikana. Teos 

julkaistiin 2003 ja siitä saa laajan kuvan karelianismin synnystä ja kehityksestä. Karjalassa kävijät 

muistelivat myös itse matkojaan ja niiden vaikutuksia artikkeleissa, joita julkaistiin Kalevalaseuran 

vuosikirja I:ssä vuonna 1921. Artikkeleiden kirjoittajien, kuten Wikströmin, Gallénin ja Halosen, 

muistot Karjalasta ovat suurimmaksi osaksi positiivisia ja kaihomielellä kirjoitettuja, mutta antavat 

kokemusperäistä tutkimustietoa heidän ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Akseli Gallen-Kallela on 

kolmikosta ainut, joka julkaisi omaelämäkertaa mukailevan muistelmateoksen vuonna 1923. 

Kuvitetut muistelmat pitävät sisällään mietelmiä ja pieniä tarinoita Gallénin elämän varrelta. 

Kevyellä otteella kirjoitettu teos paljasti, millaisia asioita Gallén halusi menneisyydestään tuoda 

julki ja kuinka hän halusi niitä kuvata. 

 

 

1.3 Metodologia 

 

Kirjeet ovat tärkeitä ensikäden lähteitä historiantutkijalle ja niitä onkin käytetty paljon biografisessa 

ja mikrohistoriallisessa tutkimuksessa.40 Mikrohistoriallinen lähestymistapa muodostui yhdeksi 

historiantutkimuksen metodiksi 1970-luvulla.41 Mikrohistoriallisen tutkimuksen myötä 

historiantutkimuksessa on löydetty uudenlaisia yhteyksiä elämänkaaren ja historian välille. 

Yksilöön keskittyvässä mikrohistoriassa ei kerrota vain henkilön elämästä vaan enemminkin 

yksilön kautta luodaan uusi näkymä menneisyyteen. Yhden ihmisen välityksellä voidaan tutkia 

muun muassa yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, tapahtumia, käsityksiä ja historiallisia prosesseja.42 

Lähestymistavassa keskitytään tarkasti rajattuun lähdeaineistoon, joka mahdollistaa laajojen 

kulttuurillisten tulkintojen muodostamisen. Mikrohistorian ideassa korostuu se, kuinka vähästä 

voidaan saada irti paljon.43 Tutkimustani voidaan pitää mikrohistoriallisena, sillä se keskittyy 

kolmeen henkilöön tiukasti rajatun aineiston kautta. Tutkimukseeni kuuluu myös vahva 

elämäkerrallinen ote. Tavoitteenani ei kuitenkaan ollut yksittäisten elämäkertojen tai kolmen 

taiteilijan yhteisbiografian kirjoittaminen. Jo kymmenen vuoden aikarajaukseni esti kirjoittamasta 

kokonaista elämänkertaa. Kolmen taiteilijan asetelma mahdollisti kuitenkin Wikströmin, Gallénin ja 

                                                           
40 Leskelä-Kärki 2006, 69. 
41 Ks. Peltonen 1999, 11. Vuonna 1975 ilmestyi ensimmäinen kuuluisia mikrohistoriallinen tutkimus, joka oli 
ranskalaisen Emmanuel Le Roy Ladurien kirja Montaillou. Ranskalainen kylä 1294-1324. Peltonen 1999, 11. 
42 Leskelä-Kärki 2006, 23-24. 
43 Ollila 2000, 13. 
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Halosen henkilöhistorian lisäksi heidän ystävyytensä, ihanteidensa ja vuorovaikutustensa 

tutkimista. 

 

Jorma Kalelan ”uusiksi historioiksi” nimeämien lähestymistapojen, kuten mikro-, mentaliteetti- ja 

muistitietohistorian, voimistumisen myötä käsitys lähteiden totuusarvosta on muuttunut.44 Lähteen 

luotettavuuden selvittäminen on ollut olennainen osa historiantutkimusta 1800-luvulta lähtien. 

Tutkijan on pitänyt selvittää lähteen totuusarvo vertaamalla sitä muihin lähteisiin.45 Perinteisesti 

luotettavimpina lähteinä on pidetty asiakirjoja, joissa on mahdollisimman vähän subjektiivista 

tekstiä.46 Ollila on kuitenkin Kalelan tapaan korostanut toisenlaista lähdekritiikkiä. Ollilan mukaan 

lähteen totuusarvon selvittämistä tärkeämpää on esittää lähdemateriaalille oikeanlaisia kysymyksiä. 

Ollilan esimerkin mukaan voidaan kysyä: ”Mitä lähde kertoo todellisuudesta ja miksi se kuvaa 

todellisuutta tietyllä tavalla?”47 Eri kysymysten mukaan lähteestä saadaan esille uusia tulkintoja. 

Tutkimuskysymyksiä vaihtamalla sama lähdemateriaali on avoin uusille tulkinnoille.48 Kalela onkin 

muistuttanut, että lähde on mykkä ennen kuin tutkija tekee sille kysymyksiä. Uusien historioiden 

myötä muiden kuin arkistolähteiden arvostus lähteinä on noussut.49 Kirjeiden käyttö lähteenä ei 

kuitenkaan ole ongelmatonta, kuten Leskelä-Kärki kritisoi. Hänen mukaansa tutkijat eivät ole 

kiinnittäneet tarpeeksi huomiota kirjeenvaihdon ja kirjeen kirjoittamisen metodologiaan.50 

Hedelmällisten tutkimuskysymysten lisäksi ulkoisen ja sisäisen lähdekritiikin tekeminen kirjeistä on 

olennainen osa tutkimusta. 

 

Kirjeet eivät ole yhtä eletyn elämän kanssa, vaikka ne saattavatkin antaa tietoa asioista, jotka eivät 

välttämättä muuten selviäsi. Kirjeitä kirjoittaessaan ihminen pyrkii luomaan asiasta selkeän kuvan 

itselle sekä vastaanottajalle, jolloin hän valitsee, tulkitsee, jäsentää, karsii ja poistaa tekstiä.51 

Kirjeet eroavatkin lähdeaineistona esimerkiksi päiväkirjoista, sillä päiväkirjaa kirjoitetaan vain 

itselle, mutta henkilökohtainen kirje kirjoitetaan toiselle ihmiselle. Helstin mukaan Leonie Koch-

Schwarzer vertaa kirjeiden kirjoittamista kuvitteelliseen keskusteluun kirjoittajan ja vastaanottajan 

välillä. Kirjeissä käytävän kuvitteellisen keskustelun ymmärtäminen on Koch-Schwarzerin mielestä 

kirjeenvaihdon kulttuurihistoriallisen tutkimisen sekä kirjeiden lähdearvon kannalta merkittävää. 

Leskelä-Kärki on puolestaan todennut, ettei kasvokkain käytyä keskustelua voi verrata kirjeen 

                                                           
44 Kalela 2000, 20, 91. 
45 Ollila 2000, 15. 
46 Kalela 2000, 91. 
47 Ollila 2000, 16. 
48 Ollila 2000, 16. 
49 Kalela 2000, 95, 91. 
50 Leskelä-Kärki 2006, 69. 
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kirjoittamiseen, vaikka kirjoittajan mielestä tuntuisikin siltä, kuin juttelisi toisen kanssa. Hesti on 

myös korostanut kirjeiden ja kasvotusten tapahtuvan keskustelun eroa. Aika ja tekstuaalisuus 

erottavat kirjeen kirjoittamisen keskustelusta. Kirjoittaja voi ennakoida toisen reaktioita ja muotoilla 

ja hioa tekstiä sen mukaan, mikä ei ole mahdollista kasvotusten käytävässä keskustelussa. 

Kasvotusten näkee toisen ilmeet ja saa toiselta heti vastauksen tai kommentin kertomaansa asiaan.52 

Ilmeisesti Wikström, Gallén ja Halonen kuitenkin ymmärsivät tämän, sillä he kaipasivat usein 

toistensa näkemistä. Ystävykset eivät tyytyneet jättämään ajatustensa vaihtoa vain kirjeiden varaan. 

 

Wikström, Gallén ja Halonen kirjoittivat toisilleen kirjeitä, koska heidän asuinpaikkojensa etäisyys 

esti heitä tapaamasta usein. Kirjeiden välityksellä pyrittiin läheisyyden tunteeseen, vaikka ystävä 

olisi ollut ulkomailla. Esimerkiksi Halonen ja Wikström asuivat jonkin aikaa Pariisissa 1890-

luvulla. Helstin mukaan kirjeitä kirjoittamalla luodaan omaa identiteettiä ja kuvaa itsestä,53 mikä 

näkyi myös Wikströmin, Gallénin ja Halosen välisessä kirjeenvaihdossa. Kirjeet muodostivat 

kiinnekohdan, jossa pystyttiin muistelemaan mennyttä, suunnittelemaan tulevaa ja korostamaan 

yhteisiä sekä omia ajatuksia. Wikströmiä, Gallénia ja Halosta tutkittaessa heidän kirjeenvaihtonsa 

välityksellä on tarpeen puhua kirjeiden Wikströmistä, Gallénista ja Halosesta. Kirjeitä muokkasivat 

1800-luvun lopun kirjoittamisen käytänteet ja konventiot.54 Tutkimuksessani tukeudunkin 

toverusten välisten kirjeiden ja kirjallisuuden kautta rakentamaani kuvaan kolmesta ystävästä ja 

taiteilijasta. Mahdollisesti toista kirjeaineistoa, kuten kolmikon ja jonkun muun heidän ystävänsä tai 

sukulaisensa kirjeenvaihtoa, tutkimalla kuva Wikströmistä, Gallénista ja Halosesta voisi muodostua 

hyvinkin erilaiseksi.  

 

Lukkarisen mukaan Pekka Halosen kirjeenvaihto oli vähäistä verrattaessa sitä hänen aikansa 

sivistyneistön kirjeiden kirjoitustiheyteen.55 Sivistyneistön keskuudessa perheiden välisestä tiivistä 

kirjeenvaihdosta muodostui 1800-luvulla tapa. Perhekirjeiden, joilla pidettiin yllä sukulais- ja 

ystävyyssuhteita, kirjoittaminen määräsi päivän rytmin, kun kirjeitä saattoi olla kirjoitettavana 

kymmeniä. Kirjeiden kirjoittaminen katsottiin naisten tehtäväksi, mutta myös miehet kirjoittivat 

niitä varsinkin, jos kirje oli avioparin yhteinen. Kirjeenvaihdosta tuli kollektiivista, kun kirjeet 

kirjoitettiin yhdessä tai ne luettiin ääneen koko perheelle. Perhekirjeiden ääneen lukeminen kuului 

                                                                                                                                                                                                 
51 Leskelä-Kärki 2006, 69, 71-74 
52 Helsti 2006, 121, 122; Leskelä-Kärki 2006, 71. 
53 Helsti 2006, 121. 
54 Leskelä-Kärki 2006, 66, 73. 
55 Lukkarinen 2007, 100. 
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kirjoittamisen konventioihin. Kirjeenvaihto kuitenkin privatisoitui 1800-luvun lopulla.56 

Wikströmin, Gallénin ja Halosen väliset kirjeet eivät olleet sukulaiskirjeitä, mutta kylläkin 

ystäväkirjeitä. Vähitellen jokainen ystävyksistä muodosti perheen, mutta tutkimusajanjaksoltani 

kolmikon välisestä kirjeenvaihdosta löytyi vain yksi kirje, jonka molemmat aviopuolisot olivat 

allekirjoittaneet.57 Edellisestä sekä kirjeiden sisällöstä voimme päätellä, että Wikströmin, Gallénin 

ja Halosen kirjeenvaihto oli henkilökohtaista ja kirjeet oli tarkoitettu vain vastaanottajan luettavaksi. 

Niitä ei kirjoitettu vain muodollisuuden vuoksi. Kirjeet eivät jääneet kuitenkaan täysin yhteisöllisen 

julkisuuden ulkopuolelle, sillä niissä huomioitiin vastaanottajan muu perhe terveisten lähettämisen 

ja juhlapyhien onnentoivotusten merkeissä.58 Silloin kun kirjeen saaja kertoi terveiset, saattoi hän 

myös mainita jotain kirjoittajan kuulumisista ja kirjeen sisällöstä, mikä oli ehkä tarkoituskin, Helsti 

arveli.59 Ilmeisesti Helsti ajatteli, että kirjeenvaihdossa vähitellen tapahtuvasta privatisoitumisesta 

huolimatta kirjeissä pyrittiin edelleen huomioimaan saajan lisäksi hänen laajempi sosiaalinen 

elämänpiirinsä. Kirjeen kirjoittamisen totutut tavat eivät muuttuneet yhtäkkiä, joten sosiaalisia 

suhteita pidettiin yllä, vaikka vain kohteliaiden terveisten lähettämisen muodossa. 

 

Leskelä-Kärki on pohtinut kirjeiden ongelmallisuutta lähdemateriaalina. Hänen mukaansa osa 

kirjeiden sisällöistä saattaa jäädä ikuiseksi arvoitukseksi tutkijalle, kuten nimet tai tapahtumat. 

Kirjeissä ei myöskään mainita itsestäänselvyyksiä tai arkipäivän rutiineja, jotka sekä kirjoittaja että 

vastaanottaja tietävät. Nämä asiat saattaisivat kuitenkin olla tutkijalle tärkeitä tietoja. Kirjeissä voi 

olla sosiaalisia käytänteitä, jotka on huomioitava. Kirjeenvaihtoa tutkinut Katarina Eskola on 

todennut, että tärkein aineisto voi olla hävinneissä kirjeissä tai aukkokohdissa.60 Wikströmin, 

Gallénin ja Halosen kirjeenvaihtoa ei voida lukea aukottomana jatkumona. Siihen, miksi kaikki 

kirjeet eivät ole säilyneet, on monia syitä. Ajan myötä niitä on saattanut hukkua, tuhoutua tai niitä 

on voitu hävittää tietoisesti. Halosen ja Gallénin ennen vuotta 1896 kirjoittamista kirjeistä 

Wikströmille on säilynyt vain yksi, sillä suurin osa kirjeistä paloi Wikströmin ateljeekodin myötä 

elokuussa 1896. Tahallisesti hävitettyihin kirjeisiin kuuluivat puolestaan Pekka Halosen vaimon 

Maija Halosen lähettämät kirjeet miehelleen. Maija Halonen tuhosi ne ennen kuolemaansa.61 

Tutkimukseni kirjemateriaalin epäsuhdanteiden seurauksena painotukset ja näkökulmat vaihtelevat. 

Joissakin teemoissa korostuvat tiettyjen taiteilijoiden ajatukset. Toisissa aiheissa puolestaan 

                                                           
56 Leskelä-Kärki 2006, 64-65; Helsti 2006, 122. 
57 Ks. Axel ja Mary Gallénin kirje Wikströmille 7.11.1900, Emil Wikströmin kirjekokoelma, VI. 
58 Ks. Esim. Halosen kirjeet Wikströmille 30.11.1896, 29.12.1901. Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.5, 
HYK. 
59 Helsti 2006, 122. 
60 Leskelä-Kärki 2006, 66, 69, 72; Häggman 1994, 30. 
61 Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 8. 
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kolmikon samanaikainen kirjeenvaihto antaa monta eri näkemystä samasta aiheesta, mikä auttaa 

ymmärtämään kunkin taiteilijan subjektiivisia ajatuksia. Samalla on mahdollista nähdä asiat 

laajemmin kuin vain yhden ihmisen kirjeenvaihdon kautta. Kirjeiden ja eletyn elämän välillä on 

yhteys ja siitä syystä kirjeet ovat merkittäviä lähteitä.62 

 

Kirjeitä tutkittaessa on eroa sillä, onko kyseessä yksittäinen kirje vai pidemmän ajan 

kirjeenvaihto.63 Pitkäaikaisessa kirjeenvaihdossa kirjoittaja uskaltautuu kirjoittamaan syvemmin, 

rehellisemmin ja sensuroimatta kuin satunnaisissa kirjeissä. Samalla ajatustenvaihdossa ehtii syntyä 

molemminpuolinen luottamus. Wikströmin, Gallénin ja Halosen useamman vuoden kestävässä 

kirjeenvaihdossa pääsi lähelle kirjoittajan mietteitä. Kolmikon kirjeet olivat sävyltään lämpimiä ja 

veljellisiä. Ystävälle uskallettiin kertoa pelot, surut, ilot ja syvimmätkin mietteet. Helstin mukaan 

kirjeiden keskeiset aiheet paljastavat, mitä asioita kirjoittajat ovat valmiit jakamaan toistensa 

kanssa. Vakioaiheet kertovat keskinäisen suhteen sisällöstä.64 Tavallisia puheenaiheita Wikströmin, 

Gallénin ja Halosen kirjeenvaihdossa olivat työ, näyttelyt, ulkomaanmatkat, Suomen luonto, oman 

kodin rakentaminen, porvarillisuus ja Helsinki. Samalla saatettiin tiedustella tai kertoa muiden 

ystävien asioita. Tärkeimmät perheuutiset, kuten lasten syntymät, jaettiin kirjeissä.  

 

Kirjeiden pituus vaihteli kirjekortista viiden arkin65 mittaisiin kirjeisiin. Kirjeet olivat käsin, 

kaunokirjoituksella kirjoitettuja. Muutamissa kirjeissä muste oli levinnyt, sillä kirje oli ilmeisesti 

kastunut. Osasta kirjeitä puuttui alku tai loppu. Ystävysten käsiala vaihteli mielialojen mukaan. 

Vuonna 1895 lähettämässään kirjeessä Gallén epäili, saiko Wikström edes selvää hänen 

käsialastaan, joka oli huonoa hänen hermostuneisuutensa takia.66 Joidenkin kirjeiden kulmaan oli 

myös tehty piirroksia havainnollistamaan tekstiä. Wikström piirsi kirjeeseensä kuvan uruistaan, 

kertoessaan niistä Gallénille syyskuussa 1894.67 Kirjeiden joukossa oli myös muutamia 

kirjekortteja. Korteissa saatettiin tiedustella jotakin asiaa tai antaa nopea vastaus kiireelliseen 

tiedusteluun. Kirjekortin koko rajoitti kirjoitettavan asian laajuutta. Kortin luettavuutta hankaloitti 

puolestaan se, että tekstiä oli kirjoitettu pystyyn sekä vaakaan toistensa päälle. Yleensä ystävykset 

kirjoittivat toisilleen kuitenkin kirjeitä, joihin sai liittää mukaan niin monta arkkia kuin asia tuntui 

vaativan. Silloin myös luettavuus säilyi hyvänä. 

 

                                                           
62 Leskelä-Kärki 2006, 74. 
63 Leskelä-Kärki 2006, 70. 
64 Helsti 2006, 123. 
65 Arkit olivat yleensä 2000-luvun A4-paperin kokoisia. 
66 Gallénin kirje Wikströmille 17.12.1895, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 
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2 Kansallisuusaate 

 

Alapuron mukaan kansallisuusaatteella eli nationalismilla tarkoitetaan kansakuntien heräämistä 

tietoisuuteen itsestään. Kansakunta voidaan myös keksiä ja luoda, vaikkei sitä ollut olemassa, 

jolloin Alapuro puhuu historiattomista kansoista. Molemmissa tapauksissa kansakunnan 

rakennusaineita ovat yhteinen maantieteellinen alue, kieli, etnisyys, kulttuuri ja historia.68 Näiden 

elementtien pohjalle voidaan muodostaa kansallisvaltio, jolle nationalismi luo pohjan. 

Kansallisuusaate voimistui Euroopassa ja Venäjällä 1800-luvulla, jolloin Suomi kuului Venäjän 

vallan alaisuuteen. Siirtyessään Ruotsilta Venäjälle vuonna 1809 Suomi sai säilyttää vanhat lakinsa, 

uskonnon ja säädyt saivat pitää privilegionsa.69 Suomelle myönnettyä erikoisasemaa kutsuttiin 

autonomiaksi. Kansallisuusaatteen voimistumisen seurauksena Venäjä pyrki tiukentamaan otettaan 

Suomesta ja Suomen suurruhtinaskunnassa puolestaan ryhdyttiin nostattamaan kansallistunnetta.70 

Kansallisuusaate korostaa oman kansakunnan arvoa ja sen ainutkertaisuutta. Suomessa 

kansakunnan rakennusprojekti oli tietoista ja siihen osallistuivat monet henkilöt niin politiikan, 

kulttuurin kuin yliopiston piiristä. Suomelle piti luoda kieli, kulttuuri ja menneisyys.  

 

 

2.1 Karelianismi 

 

Karelianismi merkitsee taiteen ja tieteen ihannoivaa kiinnostusta Karjalaa kohtaan. Yrjö Hirn loi 

termin karelianismi teoksessaan Matkamiehiä ja tietäjä vuonna 1939. Teos käsittelee Akseli Gallen-

Kallelan Kalevala-romantiikkaa.71 Kiinnostus Karjalaa kohtaan heräsi Suomen autonomian aikana. 

Venäjän vallan alaisessa Suomen suurruhtinaskunnassa koettiin tarpeelliseksi luoda käsitys maan ja 

kansan menneisyydestä. Kirjoitettiin erilaisia historiajulkaisuja,72 mutta yhdeksi vaikuttavimmista 

teoksista muodostui suomenkielinen runoeepos Kalevala. Elias Lönnrot keräsi Kalevalan 

kansanrunot ja –laulut runojenkeruumatkoiltaan muun muassa Karjalasta ja teos julkaistiin vuonna 

1835. Kalevalasta tuli 1800-luvun kuluessa muinaissuomalaisuuden esikuva. Karjalan matkoja 

tekivät niin kansatieteilijät, kansanrunouden- ja kieltentutkijat kuin maa- ja luonnontieteilijät. He 

julkaisivat tutkimuksia, joiden välityksellä syntyi kuva Karjalasta kalevalaisen kansankulttuurin 

                                                                                                                                                                                                 
67 Wikströmin kirje Gallénille 8.9.1894, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
68 Alapuro 1997, 14. 
69 Tommila 1984, 7, 71, 76. 
70 Konttinen 2001, 16. 
71 Sihvo 2003, 14. 
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viimeisenä paikkana. Tutkimukset ja matkakertomukset innoittivat uusia Karjalan kävijöitä. 

Karjalasta pyrittiin löytämään Kalevalaa mukaileva kulttuuri, joka olisi ollut vastine Homeroksen 

epookkien antiikin maailmalle. Karjalasta uskottiin löytyvän suomalaisuuden juuret.73  

 

Taiteilijoiden Karjalan matkat aloitti Gallén vuonna 1890. Eniten retkeilijöitä oli vuonna 1892, 

jonka jälkeen matkat vähenivät yksittäisiksi retkiksi. Karjalan kävijöitä kutsutaan kareliaaneiksi, 

joita tutkijoiden lisäksi olivat kuvanveistäjä Wikström, taidemaalarit Gallén, Halonen, Louise 

Sparre, Venny Soldan-Brofeldt, Eero Järnefelt ja Elin Danielson, säveltäjä Jean Sibelius, 

valokuvaaja I. K. Inha, kirjailija Juhani Aho ja runoilija Eino Leino. Taiteilijat matkustivat 

Karjalaan, koska he ajattelivat löytävänsä kalevalaista alkuperäistä kansaa ja maisemia, joista he 

halusivat saada realistista pohjaa taideteoksiinsa. Matkojen kohteina olivat Venäjän Karjalan eli 

Vienan Karjalan lisäksi suomenpuoleinen Karjala, Kainuu ja Kuusamo, joiden katsotaan myös 

kuuluneen karelianismin piiriin.74 Uskollisimmat kareliaanit, kuten Gallén ja Wikström, matkustivat 

Vienan Karjalaan asti.  

 

Taidemaalari Louise Sparre oli ruotsalainen kreivi, johon Gallén ja Wikström olivat tutustuneet 

opiskellessaan Pariisissa. Sparre kirjoitti vuonna 1930 muistelmateoksen Kalevan kansaa 

katsomassa: muistiinpanoja Kauko-Karjalan retkeltä v. 1892. Kesällä 1892 Sparre teki Wikströmin 

kanssa matkan Venäjän Karjalaan, josta hän kirjassaan kertoi. Ensimmäisen kerran Sparre kävi 

Karjalassa kuitenkin Gallénin kanssa jo syksyllä 1890, mihin hän myös julkaisussaan viittasi. 

Sparre kirjoitti muistelmat 38 vuotta Wikströmin kanssa tekemänsä matkan jälkeen ja 40 vuotta 

Gallénin kanssa tehdyn Karjalan retken jälkeen. Koska matkasta oli kulunut niin pitkä aika, Sparre 

pahoitteli teoksessa mahdollisesti esiintyvistä epätarkkuuksista. Vaikka muistelmat perustuivat 

hänen päiväkirjamerkintöihinsä, saattoi tekstistä löytyä joitakin vääriä tietoja.75 Aika oli saattanut 

kullata muistoja. 

 

Gallén oli vaimonsa Mary Gallénin kanssa häämatkalla Pohjois-Karjalassa kesän 1890. Myös 

Sparre asettui kesäksi maalaamaan samoille seuduille.76 Loppukesästä Gallén ja Sparre tekivät kaksi 

retkeä Vienan Karjalaan Venäjälle. Ensimmäiseltä matkalta he palasivat viikon päästä takaisin 

hakemaan maalaustavaroita ja lähtivät uudestaan rajan taakse. Tämä kertoo Gallénin ja Sparren 

                                                                                                                                                                                                 
72 Ks. Esim. Danielson-Kalmari, J.R, Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan, WSOY, Porvoo 1890. 
73 Sihvo 2003, 98, 4, 28, 402. 
74 Konttinen 2001, 147; Sihvo 2003, 272, 275. 
75 Sparre 1930, 7. 
76 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 122, 126.  
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suuresta innostuksesta ja ihastuksesta näkemiään seutuja kohtaan.77 Vienan Karjalassa maalattiin ja 

kerättiin karjalaisia pukuja, joita Gallénin oli tarkoitus käyttää Kalevala-aiheisissa maalauksissaan. 

Myöhemmin Mary Gallén sai poseerata vienankarjalainen korupuku päällä kalevalaisen naisen 

mallina. Gallen-Kallela-Sirénin mielestä oli hieman outoa, että luterilainen Mary Gallén pukeutui 

ortodoksiseen vanhanajan asuun.78 Konttisen mukaan ortodoksisuutta pidettiin luterilaisuuden 

vastakohtana 1800-luvulla. Konttinen arvelikin, että taiteilijat käsittivät karjalasten vanhat tavat 

kalevalaisiksi vaikka ne kuuluivat ortodoksiseen perinteeseen.79 Jos ortodoksinaisen asuun 

pukeutuminen ajateltiin vain kalevalaiseksi, on ymmärrettävää että se oli Mary Gallénille 

ongelmatonta. Gallénin keräämien ortodoksisten pukujen käyttö ei kuitenkaan ollut enää yleistä 

1800-luvun lopussa,80 joten ehkä myös siitä syystä pukuja pidettiin enemmän kalevalaisina kuin 

uskonnollisina. Venäjän Karjalassa taiteilijat eivät osanneet odottaa kohtaavansa niin voimakkaasti 

uskonnollista kansaa kuin he siellä tapasivat.81 Todennäköisesti taiteilijat yhdistivät tiedostamattaan 

ortodoksisen perinteen kalevalaiseen kulttuuriin. 

 

Gallen-Kallela-Sirén on käyttänyt vuonna 2001 julkaisemassa väitöskirjassaan, Minä palaan 

jäljilleni Akseli Gallen-Kallelan elämä ja taide, lähteenä Gallénin julkaisemattomia muistelmia 

”Tagoren johdosta”. Yksityiskokoelmissa sijaitsevissa muistelmissaan Gallén analysoi Venäjän 

Karjalaan tekemäänsä matkaa. ”Vienan Karjalassa minua tympäisi harmonikka saappaat ja 

ryssänhaju, mutta ei sielut ja keskeinen perheellis-yhteiskunnallinen korkea ja hienostunut vaisto. 

Vierastakin kohtelivat niin hyvin kuin koskaan voi toivoa.”82 Vaikka Gallénia oli kohdeltu hyvin, 

hän ei ollut aivan tyytyväinen kokemaansa. Ihannoimansa kalevalaisen kansan keskellä hän tunsi 

venäläisen vaikutuksen, josta ei pitänyt. Gallénia ihmetytti ihmisten tyytyväisyys oloihinsa, vaikka 

he elivät Venäjän vallan alaisuudessa.83 Isänmaallisen kiinnostuksen myötä rajantakaiseen 

Karjalaan lähtenyt Gallén ei voinut ymmärtää karjalaisten välinpitämättömyyttä omien olojensa 

parantamista ja poliittisia asioita kohtaan. Gallénille matka rajan taakse jäi hänen elämänsä 

ainoaksi, vaikka Suomen puoleisessa Karjalassa hän matkusteli vielä myöhemminkin.84 

 

Wikström teki matkan Venäjän Karjalaan Sparren kanssa vuonna 1892. Wikström muisti vuonna 

1921 julkaistussa Kalevalaseuran vuosikirja I:ssä kirjoittamassaan artikkelissa Muistelmia Vienan 

                                                           
77 Sparre 1930, 15-16. 
78 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 130. 
79 Konttinen 2001, 251, 253. 
80 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 130. 
81 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 129. 
82 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 129. 
83 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 129. 
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Karjalan matkalta, että Sparre ja hän tekivät matkan kesällä 1893 vaikka he oikeasti retkeilivät rajan 

takana kesällä 1892.85 Wikström kirjoitti artikkelin 29 vuotta matkan jälkeen, mikä viittaa siihen, 

että osa artikkelin tiedoista saattaa olla hieman hataria. Aluksi Sparre ajatteli tekevänsä retken 

Gallénin kanssa, mutta kun tämä ei luvannutkaan lähteä, Sparre sai suostuteltua mukaansa 

Wikströmin vain muutama viikko ennen matkan suunniteltua alkua. Gallénin tavoin myös 

Wikström etsi Karjalasta empiiristä taustatietoa Kalevala-henkisille töilleen.86 Wikström kertoi 

artikkelissaan Muistelmia Vienan Karjalan matkalta, että hän lähti Venäjän Karjalaan Kalevalan 

takia, eikä matkustamisen ilosta.87 Ilmeisesti Wikströmille oli tärkeätä vakuuttaa artikkelin lukijat 

siitä, että hän lähti retkelle tosissaan, vaikka päättikin asiasta vasta muutamaa viikkoa ennen sen 

alkua. On myös aivan ymmärrettävää, että Kalevalaseuran ensimmäisessä vuosikirjassa Wikström 

halusi painottaa Kalevalan tärkeyttä matkansa syyksi. On silti mahdollista, että Kalevalasta 

innostunut Wikström lähti Karjalan retkelle hetken mielijohteesta. 

 

Wikström ja Sparre eivät olleet suunnitelleet matkaa tarkkaan etukäteen jo pelkästään kunnollisten 

karttojen puutteen takia. Päästyään Venäjän Karjalaan he halusivat nähdä aina vain enemmän ja yhä 

enemmän alueen luontoa, taloja ja ihmisiä. Lopulta heidän matkansa kesti kokonaisuudessaan 

melkein kaksi kuukautta. Retken aikana Wikström ja Sparre matkustivat yhteensä 900 kilometriä. 

Suurimman osan retkestä he matkustivat veneellä ja loput matkasta he vaelsivat, koska Vienan 

Karjalan maastossa ei ollut juuri teitä. Oppaaksi Wikström ja Sparre saivat suomalaisen torppari 

Renne Haverisen88, joka oli ollut oppaana myös Gallénin ja Sparren retkellä kesällä 1890. 

Muistelmajulkaisussaan Sparre luetteli, että opastehtävien lisäksi Renne toimi kantajana, kokkina ja 

palvelijana.89 Tästä voidaan päätellä, että vaikka Wikström ja Sparre kuvittelivat lähtevänsä tutun 

muinaiskansan pariin, he ajattelivat etteivät pärjäisi siellä ilman apua.  

 

Matkalaisilla oli retkellä mukanaan luonnoslehtiöt ja kamera, joiden avulla he dokumentoivat 

näkemäänsä. Wikström ja Sparre pyrkivät kuulemaan kylien runonlaulajia, osallistumaan 

perinteisiin juhliin ja näkemään vanhaa arkkitehtuuria. Karjalaisten asuintalojen lisäksi he 

tallensivat ortodoksisten kirkkojen ja rukoushuoneiden eli tsasounojen rakennustyyliä.90 Retkeläiset 

saattoivat mieltää talojen koristeellisen ja kirkkojen ortodoksisen arkkitehtuurin kalevalaiseksi ja 

                                                                                                                                                                                                 
84 Okkonen 1949, 210-211. 
85 Wikström 1921, 147. 
86 Sparre 1930, 16-17. 
87 Wikström 1921, 147. 
88 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 126. 
89 Sihvo 1994, 12; Sparre 1930, 17, 19-20, 149-150, 153. 
90 Sparre 1930, 71, 17-18, 30-31, 48-49. 
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siten ihailun kohteeksi. Sparren näkemys oikeasta karjalaisesta kylästä oli mielenkiintoinen. 

Kyseisen kylän talot sijaitsivat järvenrannalla korkean hiekkarinteen päällä. Talot näyttivät 

Sparresta uljailta.91 Todennäköisesti myös Wikström ihaili näkymää. Sparren kuvailema maisema 

kuulosti hyvin samantapaiselta kuin ne paikat, joihin Gallén, Wikström ja Halonen talonsa 

myöhemmin rakensivat. Taiteilijakolmikon asuin- ja ateljeerakennukset kohosivat järven rannalle, 

korkean kallion päälle. Alhaalta järveltä katsottuna taiteilijakodit näyttivät jylhiltä. Luultavasti 

Karjalan matkalla saatuja kokemuksia ja nähtyjä näkymiä peilattiin omiin mielikuviin, esimerkiksi 

siitä, millaisella paikalla oman kodin pitäisi sijaita. Karjalasta saatiin vaikutteita myös ateljeekotien 

rakennustyyliin, jota Wikström ja Gallén noudattivat ateljeetaloissaan. Jorma Lehtisen teoksessa, 

Kuvanveistäjän torppa Visavuoren korjaus- ja restaurointihanke, on kuva paperiarkista, johon 

Wikström on piirtänyt koristeellisia, karjalaisen arkkitehtuurin yksityiskohtia. Mahdollisesti 

piirrokset syntyivät Wikströmin Vienan Karjalan matkan aikana tai sen innoittamana matkan 

jälkeen.92 Ilmeisesti Wikström teki enemmänkin luonnoksia, mutta osa niistä katosi jo matkalla 

heidän veneensä kaaduttua. Lähes kaikki loput hänen luonnoksensa ja Karjalasta keräämänsä 

esineet tuhoutuivat Visavuoren tulipalon yhteydessä vuonna 1896.93 Jos Wikströmillä oli retkeltä 

valokuvia, niin todennäköisesti nekin paloivat samalla. Ateljeetaloaan suunnitellessa Wikströmillä 

ja Gallénilla oli kuitenkin mahdollista käyttää apunaan Karjalan matkalla tekemiään luonnoksia 

arkkitehtuurista.94 

 

Luultavasti Halonen ei koskaan käynyt rajan takaisessa Karjalassa, mutta sitäkin useammin 

Sortavalassa Laatokan Karjalassa, sillä hänen vaimonsa Maija Halonen oli kotoisin sieltä. Halonen 

oli puolestaan varttunut Pohjois-Savossa Lapinlahdella. Talonpoikaisen perhetaustansa ja 

kotipaikkakuntansa myötä Halosella oli Wikströmiin ja Galléniin verrattuna realistisempi käsitys 

Itä-Suomen oloista ja kansasta.95 Tietoon ja kokemukseen perustuva kuva Karjalasta ei kuitenkaan 

estänyt Halosta ihannoimasta Kalevalaa ja sen maantieteelliseksi alueeksi miellettyä Karjalaa. Hän 

muisteli voimakkainta karelianismiaikaansa artikkelissaan Muistelmia ja mielialoja nuoremmilta 

päiviltä, joka julkaistiin vuonna 1921 teoksessa Kalevalaseuran vuosikirja I. Artikkelissaan Halonen 

kuvaa kesällä 1895 vaimonsa Maija Halosen kanssa tekemäänsä matkaa Sortavalasta Paltamon 

Kivesjärvelle. Näkemiään maisemia Halonen vertasi Kalevalaan ja tunsi välillä olevansakin kuin 

Kalevalan seuduilla. Matkalla Halonen huomasi, että puiden kylkiä oli kuorittu paljaiksi, mikä 

                                                           
91 Sparre 1930, 134. 
92 Lehtinen 2004, 15. 
93 Konttinen  2001, 151; Wikström 1921, 150. 
94 Karvonen-Kannas 2004, 76; Okkonen 1949, 330-331. 
95 ”Tupatölli omalle turpeelle” Halosenniemen taiteilijakoti 2005, 6, 8. 
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kertoi siitä, että seudun asukkaat olivat joutuneet turvautumaan pettuleipään.96 Itä-Suomen 

nälänhädästä ja sadon menetyksestä oli kantautunut tietoja Helsinkiin jo talvella 1892.97 Käsitys 

siitä, että paikallisilla oli edelleen pulaa ruoasta, ei sammuttanut Halosen mielessä olevaa 

haavekuvaa Karjalan ihanuudesta. Kivesjärveä hän kuvaili alueeksi, jossa ”Väinämöinenkin saattoi 

laskea laulellen vesiä”98. On hyvä huomioida, että riemu artikkelin kirjoittamisesta Kalevalaseuran 

ensimmäistä kirjaa varten on voinut vaikuttaa 26 vuoden takaisten muistojen värittymiseen. 

 

Halonen, Gallén ja Wikström lähtivät Karjalaan etsimään Kalevalan kansaa, mutta näkivät 

matkoillaan vain muutamia runonlaulajia. Vanhoja tapoja ja menoja noudatettiin harvoissa 

paikoissa ja vanha rakennustyylikin oli muuttumassa uuden pelkistetymmän tyylin tieltä.99 

Käsitykset Karjalasta ja sen kansasta olivat ristiriitaisia. Osittain ne olivat todenmukaisia, mutta 

osittain ihannoivia. Nähtiin, että Karjalassa oli puutetta ruoasta. Ajoittain kärsittiin jopa suoranaista 

nälänhätää. Rajan taakse mentäessä huomattiin myös, että ihmiset puhuivat siellä suomenkielen 

lisäksi venäjää. Vieraan kielen kanssa tuli ajoittain ongelmia.100 Taiteilijoille saattoi olla outoa se, 

että he eivät pystyneetkään kommunikoimaan kaikkien ihmisten kanssa, joiden he kuvittelivat 

edustavan Väinämöisen perillisiä. Alueena Vienan Karjala kuului Venäjän valtakuntaan ilman 

autonomian tuomia vapauksia, joita Suomella oli. Vienankarjalaiset eivät kritisoineet Venäjän 

valtaa, mitä kansallishenkiset taitelijat eivät ymmärtäneet. Mielestäni on outoa, että edellä 

mainituista seikoista huolimatta ihannoitukuva Karjalasta Kalevan maana säilyi. Toki oli olemassa 

myös mielikuvaa tukevia seikkoja, kuten se että Wikström, Gallén ja Halonen pitivät karjalaisia 

usein ystävällisinä, vieraanvaraisina, ja heidän ortodoksinen uskontonsa koettiin mystiseksi ja siten 

kalevalaiseksi. Luonto, ortodoksiset perinnepuvut ja vanhat rakennukset olivat taiteilijoille 

todisteita joskus kukoistaneesta Kalevalaisesta ajasta.  

 

Koska Gallén ja Wikström kävivät vain yhden kerran elämässään Venäjän Karjalassa, heidän oli 

varmaankin kohtuullisen helppoa luoda mieleisensä kuva siellä asuvista ihmisistä ja pitää aluetta 

suomalaisuuden alkulähteenä. Gallen-Kallela-Sirén on arvellut, että juuri haavekuvan 

rikkoutumisen pelossa Gallén ei enää mennyt toista kertaa rajantakaiseen Karjalaan.101 Oli 

ymmärretty ettei kaikki ollut Vienan Karjalassa aivan niin satumaista, kuin Kalevalasta saattoi 

lukea, eikä ideaalikuvaa haluttu murskata. Usko ja mielikuvitus olivat kuitenkin todellisuuden 
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99 Sparre 1930, 17. 
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näkymää voimakkaampia. Konkreettisena jäänteenä Kalevalan kansan asumisesta Karjalassa oli 

Lönnrotin kokoama Kalevala. Uskottiin Kalevalan antamaan mielikuvaan suomalaisesta 

alkuperäiskansasta, eikä empiirisesti koettuun todellisuuteen Karjalasta ja sen asukkaista. Käsitys 

Suomen kansan juurista oli luotu ja sitä haluttiin vahvistaa.  

 

Wikströmin, Gallénin ja Halosen kirjeenvaihdossa kareliaaniset pohdinnat liittyivät yleensä töihin, 

maalauksiin tai veistoksiin, mutta muuten kareliaanisen hurmion jakaminen oli vähäistä. Vaikka 

rajantakaiseen Karjalaan ei enää mentykään, jatkettiin silti Kalevalaan tutustumista ja sen 

lukemista. Sieltä ammennettiin aineksia Kalevala-aiheisiin teoksiin, samalla kun etäännyttiin 

todellisesta Karjalasta. Kalevan tärkeyttä valottivat myös muutamat kirjeet. ”Kalevala on meidän 

pyhäkirjamme”102, totesi Halonen kirjeessään Wikströmille tammikuussa 1898. Wikström oli 

luultavasti saa mieltä sillä teos kuului niiden kirjojen joukkoon, jotka hän otti mukaan 

matkustaessaan ulkomaille. Syksyllä 1898 hän kirjoitti Gallénille Pariisista. ”Todellakin on Lönnrot 

tehnyt meille suuren työn, vaikka se on vähän tunnettu. Olen täällä luettanut Kalevalaa ja selittänyt 

sen henkeä monelle ja saanut sille monta ihailijaa.”103 Wikströmille ei riittänyt, että hän olisi yksin 

lukenut Kalevalaa vaan hänen täytyi saada muutkin lukemaan sitä ja ennen kaikkea ymmärtämään. 

Wikström koki asian niin tärkeäksi, että siitä piti kertoa myös kirjeessä ystävälle Suomeen. Vaikka 

Kalevala oli käännetty ranskaksi jo vuonna 1845104, ranskalaisia ei varmaankaan ollut helppo saada 

ymmärtämään suomalaista mytologiaa. Karelianismin innoittajana toiminut Kalevala ja sen kokoaja 

Lönnrot koettiin tärkeiksi esimerkeiksi. 

 

Karelianismiin samaistettavia piirteitä oli Sihvon mukaan myös muissa maissa 1900-luvun 

vaihteessa. Suomi ei ollut poikkeus. Kelteillä uskottiin olevan Irlannissa ja Skotlannissa eksoottisia 

alueita, jotka olivat säilyttäneet muinaiskulttuurin ja -kielen. Norjalaiset toivoivat löytävänsä 

jäänteitä saagojen ajoilta ja myös Islannissa uskottiin olevan saagoja. Ruotsalaiset puolestaan 

hakivat juuriaan Taalainmaalta. Joka maassa ilmiöt syntyivät 1800-luvun lopulla ja saivat 

samantapaisia poliittisia ja kulttuurillisia ilmenemismuotoja. Usealla maalla oli samanlainen 

poliittinen tilanne kuin Suomella. Irlanti oli Englannin alaisuudessa ja Ruotsi hallitsi Norjaa. Suomi, 

Norja ja Irlanti unelmoivat itsenäisyydestä, kun Ruotsi puolestaan haikaili suurvalta-aikansa perään. 

Ruotsissa kansallistunteen vahvistuminen alkoi hieman aikaisemmin kuin Suomessa. Osa 

                                                                                                                                                                                                 
101 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 129-130. 
102 Halosen kirje Wikströmille 6.1.1898, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 86. 
103 Wikströmin kirje Gallénille 8.9.1898, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
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ruotsalaisista taiteilijoista palasi Pariisista kotimaahan jo 1880-luvulla, kun suomalaisilla se 

painottui 1890-luvulle. Ruotsalaiset taiteilijat, kuten Larsson, Zorn ja E.A. Karlfeld menivät 

Taalainmaalle kansallisuusaatteen mukaisesti ja pystyttivät sinne taiteilijakotinsa.105 Taiteilijoiden 

paluu kotimaahan oli osa kansainvälistä nationalismihenkeä Euroopassa.  

 

Taiteilijoiden Karjalan matkoista huolimatta unelma taiteilijakodeista syntyi ilmeisesti Pariisissa 

eikä Karjalassa. Pohjoismaisten taiteilijaystävien kanssa luultavasti puhuttiin kotimaahan paluusta 

ja siellä oman ateljeetalon rakentamisesta. Keväällä 1892 Wikström, Halonen ja Gallén olivat 

Pariisissa, jossa he koti-ikäväänsä lievittääkseen innostuivat juhlimaan vappua muiden suomalaisten 

kanssa.106 Todennäköisesti samassa illanvietossa valmistui myös maalaus107 suomalaisesta 

kesämaisemasta, jossa metsän siimeksestä pilkotti mökki.108 Ystävyksille oli muodostunut 

idealisoitu kuva suomalaisuudesta ja torpasta sen ilmentäjänä. Metsän keskellä, korkealla 

kukkulalla, veden ääressä oli suomalainen talo. Maalauksen mukaiselle paikalle jokainen myös 

oman ateljeekotinsa myöhemmin pystytti. 

 

Yhteisen suunnitelman synnystä kertoi myös Wikströmin Pariisista lähettämä kirje Gallénille 

syyskuussa 1898. ”Monta sataa kertaa olen muistellut niitä voimakkaita innoituksen aikoja jolloin 

Pekka Halosen ja sinun kanssasi täällä päätimme ja lähdimme Suomen korpiin rakentamaan 

itsellemme torppia.”109 Ystävykset Wikström, Gallén ja Halonen olivat ensi kertaa koolla Pariisissa 

keväällä 1892, joten todennäköisesti Wikström tarkoitti kyseistä kertaa ja mahdollisesti juuri 

vappuillanviettoa. Kirjeen mukaan ystävät päättivät yhdessä Suomeen paluusta ja taiteilijakotien 

rakentamisesta. Sana korpi viittasi siihen ettei ajateltu jäädä asumaan kaupunkiin vaan päätettiin 

suunnata jonnekin metsän keskelle. Korpi on voinut merkitä ihannoituja Karjalan maita tai sillä on 

voitu hieman liioitellusti tarkoittaa myös maaseutua. Jos mielessä oli Karjala, niin ilmeisesti ei 

kuitenkaan rajantakainen alue, sillä puhuttiin Suomesta. Halonen oli ystävistä ainoa, joka asui 

Laatokan Karjalassa Kirjavalahdella vuodet 1895-1896. Kirjavanlahteen Halonen asettui luultavasti 

siksi, että hänen vaimonsa Maija Halosen kotitalo oli lähikylässä eikä niinkään Kalevala hurmoksen 

seurauksena.110 Tosin syksyllä 1898 Halonen kertoi kirjeessään Wikströmille, että oli ollut 

                                                                                                                                                                                                 
104
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105 Sihvo 2003, 324-325; Konttinen 2001, 143, 295; Lehtinen 2004, 13; Sihvo 2003, 324. 
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etsimässä talonpaikkaa Karjalasta.111 Halonen oli kierrellyt Sortavalan eli Laatokan Karjalan seutua, 

jota hän kenties tarkoituksellisesti kutsui Karjalaksi. Oman ateljeekotinsa Haloset kuitenkin 

pystyttivät myöhemmin Tuusulaan. Kansallisuusaate oli mukana mietteissä, sillä haluttiin palata 

kotimaahan ja pystyttää koti nimenomaan sinne. Karjalaan ystävykset eivät taiteilijakotejaan 

kuitenkaan rakentaneet. He eivät kuvitelleetkaan asettuvansa rajantakaiseen Karjalaan, kun olivat 

nähneet seudun todelliset olot. Silti taiteen ja matkakirjoitusten välityksellä Karjalasta luotiin 

utopia, jota ei ollut olemassa. 

 

 

2.2 Nuori Suomi 

 

Suomalaisuuden rakennusprojektissa ei riittänyt, että ylempi yhteiskuntaryhmä oli kiinnostunut 

kansallisuusajatuksesta, vaan myös muut yhteiskuntaryhmät oli saatava tietoiseksi asiasta. Tähän 

innostukseen liittyi vuonna 1866 perustetun kansakoululaitoksen koulunkäyntivelvollisuuden 

ajaminen. Asiassa edettiin pienin askelin. Esimerkiksi vuonna 1898 annettiin piirijakoasetus, jolla 

pyrittiin edistämään lasten koulunkäyntimahdollisuuksia. Asetuksen mukaan pitäjät jaettiin 

koulupiireihin, jotta koulumatkat lyhenisivät. Kansaa sivistämällä pyrittiin näyttämään muille 

valtioille, ettei Suomi ollut niin takapajuinen ettei se olisi voinut olla oma kansakunta. Siteet 

pyrittiin luomaan länteen eikä itään, sillä idässä oli vastassa Venäjä.112 

 

Aatteita levittämään perustettiin erilaisia lehtiä 1800-luvun lopulla. Yksi näistä oli Päivälehden 

Nuori Suomi-joulualbumi, joka perustettiin vuonna 1890. Nuoren Suomen piiriin kuuluivat muun 

muassa sanomalehtimiehet Eero Erkko ja Santeri Ingman, taide- ja teatterikriitikko Kasimir Leino, 

kirjailija Juhani Aho ja taiteilijat Eero Järnefelt, Venny Soldan-Brofeldt, Albert Edelfelt, Väinö 

Blomstedt, Helmi Biese, Louise Sparre, Gallén, Halonen ja Wikström. Albumin esikuvana oli 

norjalaisen Björnstjerne Björnsonin Verdens Gangi-lehti. Nuori Suomi-joulualbumi ilmestyi kerran 

vuodessa ja vähitellen se saavutti suuren suosion. Ensimmäisenä vuotena 1891 lehteä painettiin 

2500 kappaletta, seuraavana 4000 kappaletta ja sitä seuraavana jo 5000 kappaletta. Albumia luettiin 

niin maaseudulla kuin kaupungissa ja ilmeisesti se onnistui tavoittamaan eri kansanryhmiä, mikä oli 

yksi lehden tavoitteista.113 Lehti pyrki sivistämään kansaa sekä levittämään kansallisuusaatetta 
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kuvien ja kirjoitusten avulla koko maahan. Albumista saattoi lukea esimerkiksi Karjalassa 

kävijöiden matkakuvauksia, sillä Nuoren Suomen piiriin kuului innokkaita kareliaaneja.114  

 

Kuvitus oli lehdessä tärkeässä asemassa. Taiteilijat pääsivät julkaisemaan uusimpia töitään 

albumissa ja kansanosa, joka ei päässyt Helsinkiin katsomaan taidenäyttelyitä ja monumentteja, 

pystyi tutustumaan niihin lehden välityksellä. Maalausten ja veistosten kautta kansalle yritettiin 

kertoa sen menneisyydestä. Sensuurin kiristyessä 1890-luvulla, albumissa olevien kuvien avulla 

kyettiin ilmaisemaan myös Venäjän vastaista propagandaa. Nuori Suomi-joulualbumikaan ei 

säästynyt sensuurin huomautuksilta.115 Tiukan lehdistökurin lisäksi venäläistämistoimiin luettiin 

Venäjän antama postimanifesti vuonna 1890. Suomen postilaitos siirrettiin Venäjän 

sisäasiainministeriön alaisuuteen ja suomalaista leijonavaakunaa kuvaavien postimerkkien rinnalle 

tulivat venäläiset merkit. Postimanifesti tulkittiin Suomessa keisarikunnan kiristyväksi politiikaksi 

maata kohtaan, vaikka todennäköisesti ei ollut kyse suunnitelmallisesta venäläistämisestä.116  

 

Nuori Suomi ja nuorsuomalaiset -nimitykset tarkoittivat 1890-luvulla hajonneen Suomalaisen 

puolueen nuorempaa siipeä.117 Kielikysymys aktivoitui kansallisuusaatteen myötä ja eri puolueilla 

oli omat näkemyksensä asiasta. Vastakkain olivat lähinnä suomenkieltä kannattavat fennomaanit ja 

ruotsinkielen puolta pitävät svekomaanit. Nuorsuomalaiset olivat liberaaleja ja heille 

kielikysymystä tärkeimmiksi asioiksi nousivat taiteen ja kirjallisuuden uudistaminen,118 mikä näkyi 

esimerkiksi Nuori Suomi-joulualbumin julkaisemisessa. Nuoren Suomen piirissä oli niin ruotsin- 

kuin suomenkielisiä, joten siitäkään syystä kielikysymys ei voinut olla ryhmän keskeisimpiä asioita. 

Nuori Suomi-joulualbumin toimittajakuntaan kuuluminen ei kuitenkaan sitonut taiteilijaa 

automaattisesti puolueeseen. Halonen ja Gallén olivat aktiivisemmin mukana albumin 

toimittajapiirissä kuin Wikström, mutta myös Wikströmin töitä julkaistiin lehdessä. Ystävysten 

sitoutuminen Nuoren Suomen ohjelmaan vaihteli, mutta taideteostensa kautta he kaikki osallistuivat 

albumin tekemiseen.119 

 

Huolimatta nuorsuomalaisten vapaasta suhtautumisesta kielikysymykseen Gallén, Wikström ja 

Halonen käyttivät tarkoituksenmukaisesti suomenkieltä keskinäisessä kirjeenvaihdossaan. 
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Kaksikielisestä Turusta kotoisin olevan Wikströmin äidinkieli oli suomi,120 mutta hän puhui myös 

ruotsia. Ruotsinkielen taito nähtiin itsestään selvänä asiana, jos aikoi opiskella esimerkiksi Suomen 

Taideyhdistyksen piirustuskoulussa, kuten kaikki kolme tekivät, sillä opetuskielenä oli ruotsi.121 

Gallén oli kotoisin ruotsinkielisestä virkamiesperheestä, mutta oli jo lapsena oppinut suomea 

kotitilallaan Tyrväässä.122 Gallénin ja Wikströmin opiskeluajalta kaikki heidän väliset kirjeet oli 

kirjoitettu ruotsiksi. Selvä käännekohta tapahtui 5.7.1893, jolloin Wikström kirjoitti ensimmäisen 

suomenkielisen kirjeen Gallénille. Heidän suomalaisuusaatteensa mukaisesti oli kuvaavaa se, että 

juuri kyseisessä kirjeessä Wikström kertoi löytäneensä Lovenkärjen kallion, minne hän 

ateljeetalonsakin pystytti.123 Kirjeen jälkeen ystävysten kirjeenvaihdossa ennen vuotta 1903 oli vain 

kaksi ruotsinkielistä kirjettä ja yksi kirjekortti, jossa käytettiin sekä suomea että ruotsia.124 Kaikki 

kolme olivat suomenkielisen Wikströmin lähettämiä Gallénille. Ei ole mitään yhtenevää syytä, 

miksi nämä kirjeet olivat kirjoitettu ruotsiksi. Toisessa kirjeessä allekirjoittaneita oli kuitenkin 

useampia kuin vain Wikström. Todennäköisesti allekirjoittaneiden ystävien seurassa puhekielenä 

käytettiin ruotsia ja kun päätettiin samassa seurassa kirjoittaa kirje Gallénille, niin luonnollisesti se 

tehtiin ruotsiksi. Kirjekortti saatettiin puolestaan kirjoittaa kiireessä tai epähuomiossa molemmilla 

kielillä. Luultavasti Wikström käytti niitä sanoja, jotka ensimmäisinä tulivat mieleen. Wikströmin 

vuonna 1898 Pariisista Gallénille lähettämän pitkän kirjeen ruotsinkielisyyteen ei kuitenkaan ole 

mitään johdonmukaista syytä. Mahdollisesti Wikströmille suomenkielen käyttö kirjeissä ei ollut 

niin ehdotonta kuin se oli Gallénille ja Haloselle. Ilmeisesti suomenkielisen Wikströmin ei tarvinnut 

korostaa suomalaisuuttaan niin paljon kuin kaksikielisen Gallénin. Savolaiselle Haloselle taas 

suomalaisuus ja suomenkielen käyttö olivat itsestään selviä asioita.125  

 

Gallén kirjoitti kaikki Wikströmille ja Haloselle lähettämänsä kirjeet suomeksi vuosien 1894 ja 

1902 välisenä aikana. Ruotsia hän käytti vain lainauksissa selittäessään, mitä joku toinen oli 

ruotsiksi sanonut. Lainausten lisäksi ruotsinkieltä saatettiin käyttää joissakin sanonnoissa, mutta 

hyvin harvoin.126 Ystävysten välinen kirjeenvaihto tutkimusajanjaksollani oli lähestulkoon 

kokonaan suomeksi. Luultavasti Gallénille suomenkielen käyttö suomalaisuusaatteen mukaisesti oli 

tärkeämpää kuin muille kolmikosta. Kuuluessaan ruotsinkieliseen perheeseen, opiskeltuaan 

ruotsinkielisessä normaalilyseossa Helsingissä ja avioiduttuaan ruotsinkieliseen Slöörin sukuun 

                                                           
120 Suomalainen 1982, 17-18, 20-21. 
121 Lindström 1957, 27. 
122 Wahlroos 2004, 12, 14; Kallen-Gallela-Sirén 2001, 13. 
123 Wikströmin kirje Gallénille 5.7.1893, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
124 Wikströmin kirjeet Gallénille 2.11.1894, 2.3.1896, 1.11.1898, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
125 Kettunen 2001, 47, 54. 
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Gallén saattoi olla innostuneempi suomalaisuudesta ja suomenkielestä kuin Wikström ja Halonen, 

joille suomenkielen käyttö oli ollut luonnollista jo lapsuudesta saakka. Ruotsin puhuminen ei 

kuitenkaan tarkoittanut suomalaisuusaatteen vastustusta. Kielikysymyksestä huolimatta 

suomenmielisiin fennomaaneihin kuului myös ruotsinkielisiä ja itse asiassa nationalismiajatus lähti 

liikkeelle ruotsia puhuvan ylemmän yhteiskuntaryhmän keskuudesta 1800-luvun puolivälissä.127 

Päätös siitä, että suomenkieli nousee tasa-arvoiseksi kieleksi virallisen ruotsinkielen rinnalle, tehtiin 

vasta vuonna 1863.128 On ymmärrettävää, että kieli ei muuttunut niin nopeasti kuin ajatukset 

suomenmielisyyden kannalle. Suurimmaksi osaksi Gallénin ja Wikströmin kirjeenvaihto eri 

ihmisten kanssa käytiin ruotsiksi, sillä monet heidän ystävistään kuuluivat ruotsinkieliseen 

sivistyneistöön. Gallén kirjoitti vaimolleen Mary Gallénille ruotsiksi ja Wikström käytti ruotsia 

sekä ranskaa kirjoittaessaan vaimolleen Alice Wikströmille. Ranskaa hän käytti siitä syystä, että 

Alice Wikströmin kotikielenä oli ollut ranska hänen sveitsinranskalaisten sukujuuriensa myötä.129 

Halonen kirjoitti suomeksi vaimolleen Maija Haloselle. Koska ruotsinkieltä käytettiin yleisesti 

ylemmän kansanluokan keskuudessa, kolmikon keskenään käyttämä suomenkieli sai entistä 

suuremman merkityksen heidän kansallisuusaatteessaan. Taiteilijat näkivät Suomen kansan 

yhdistämisen kuitenkin kielikysymystä tärkeämpänä asiana. 

 

Nuori Suomi-joulualbumin välityksellä taiteilijoiden tekemät kuvat levisivät jopa Pariisiin asti 

Wikströmin asuessa siellä. Albumissa taiteilijat näkivät toistensa töitä ja niistä keskusteltiin 

kirjeissä. Wikströmin ollessa Pariisissa tekemässä Säätytalon päätykolmioon tulevaa veistosryhmää 

Gallén kommentoi veistosryhmän valmiita osia, joista oli julkaistu kuva Nuoressa Suomessa. 

 

”Näin kuvan Alexanderin I kuvastasi, se on hyvä, avonainen ja jalo (…) vasen jalka 

siinä kuvassa vaikuttaa raskaalta, mutta sitä en usko löytyvän originaalissa. Hyvin 

sympaattisen vaikutuksen keisarin kuva tekee. – Talonpoika ja pappi: minua 

miellyttävät enemmän kuin ”uskonto”. Aika tikun olet kantanut pesään kun koko 

ryhmän saat valmiiksi.”130 

 

Gallén epäili, että Aleksanteri I:n kohdalla lehden painokone oli hieman vääristänyt veistoksen 

kuvaa ja kertoi huomionsa Wikströmille. Ystävä oli rehellinen, ymmärsi työn vaativuuden ja iloitsi 

                                                                                                                                                                                                 
126 Ks. Esim. Gallénin kirje Wikströmille 8.1.1897, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK; 
Wikströmin kirje Haloselle 10.9.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
127 Kallen-Gallela-Sirén 2001, 13, 26-28; Alapuro 1997, 21. 
128 Lahtinen 2006, 176. 
129 Ilvas  2002, 38. 



27 

toisen saavutuksista. Gallén viittasi myös veistosryhmän kansallisesti suureen merkitykseen. 

Säätytalon veistosryhmä kuvasi Suomen kansan kehitystä työssä ja taistelussa vuoden 1809 

Porvoon valtiopäiviin saakka.131 Veistosryhmä loi kuvallisen tarinan Suomen kansan 

menneisyydestä ennen autonomian aikaa. Konkreettinen teos vahvisti kansallistunnetta.  

Jälkeenpäin historian tutkimuksessa on rikottu 1800-luvun lopulla luotuja myyttejä 

suomalaisuudesta. Matti Klinge julkaisi ajatuksensa vuonna 1982 ilmestyneessä teoksessaan Kaksi 

Suomea. Hänen mukaan Ruotsi-Suomi käsitettä ei voida oikeastaan käyttää, sillä ennen vuoden 

1809 Porvoon valtiopäiviä ei Suomea ollut olemassa vaan se koostui joukosta Ruotsin läänejä.132 

Osmo Jussila käsitteli vuonna 2007 julkaistussa teoksessaan, Suomen historian suuret myytit, 

Suomen poliittista ja valtiollista historiankirjoitusta. Teoksessaan hän jatkoi myyttien purkamista 

kyseenalaistamalla käsitykset Ruotsi-Suomi, autonomia ja itsenäistyminen.133  

 
Ilmeisesti samassa Nuori Suomi-joulualbumissa oli ollut myös Gallénin Kalevala-aiheisten 

maalausten kuvia, sillä Wikström kirjoitti Gallénille Pariisista talvella 1899. 

 

”Nuoressa Suomessa täällä näin kolme teostasi joidenka voimaa minä tuttujen kanssa 

olen ihaillut, Veljensurmaaja on kuin parasta kuvanveistoa. Joukahaisen terävä 

vainoojan katse lentää kuin nuoli taivaan rantoja. En vaan ymmärrä niitä kolmea 

nuolta (…) Värissä ehkä asia selvenisi. Samoin olisi Kristuksen käsi nähtävä väreissä 

kun eivät tuota painattaneet värillisenä. Toivon sen vielä näkeväni.”134 

 

Kaikkiin lehden painoteknisiin seikkoihin ei oltu aivan tyytyväisiä, mutta iloittiin toisten 

taideteosten näkemisestä. Ystäviltä saatiin palautetta. He kannustivat jaksamaan ja jatkamaan 

aherrusta työn parissa. 

 

Taiteilijat pyrkivät luomaan kansallista identiteettiä, juuria ja kulttuuria, joiden avulla nostatettiin 

kansallistunnetta. Taiteilijat tiedostivat asemansa yhteiskunnassa ja uskoivat mahdollisuuksiinsa 

opettaa kansaa ja olemaan sille esimerkkinä. Nuori Suomi-joulualbumista tuli uuden taidesuunnan 

ja kansallisen kulttuurin levittäjä.  

 

 

                                                                                                                                                                                                 
130 Gallénin kirje Wikströmille 17.1.1899, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 
131 Ilvas 2002, 26. 
132 Ks. Klinge, Matti. Kaksi Suomea. Otava, Helsinki 1982. 
133 Ks. Jussila, Osmo. Suomen historian suuret myytit. WSOY, Helsinki 2007. 
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3 Kaupunki – Maaseutu 

 

Euroopassa vietettyjen opiskeluvuosien ja tiiviin taiteilijayhteisön keskellä asumisen jälkeen Gallén, 

Wikström ja Halonen pyrkivät itsenäistymään. He olivat valmiit työn haasteisiin, asettumaan 

aloilleen ja Gallénilla ja Halosella oli jo morsiametkin katsottuna Suomesta. Pariisissa oli haettu 

oman taiteen ilmaisua ja tyyliä, mutta myös muodostettu itsestä taiteilijakuvaa, jota kotimaassa 

oltiin valmiita toteuttamaan. Yksi elämänvaihe oli takanapäin ja oli aika suunnata katseet tulevaan. 

 

 

3.1 Helsingin inho 

 

Helsingistä rakennettiin Suomen suurruhtinaskunnan pääkaupunki 1800-luvun alussa. 

Pääkaupungissa oli noin 100 000 asukasta 1900-luvun vaihteessa.135 Hallinnollisen aseman lisäksi 

Helsingistä kehittyi 1890-luvulla Suomen kulttuurikaupunki, jossa oli näyttelijöitä, kirjailijoita, 

taiteilijoita, säveltäjiä, lehtimiehiä ja yliopiston virkamiehiä. Kulttuurikaupungin luominen oli 

osittain tietoista, mihin viittasi Edelfeltin mielipide kevättalvella 1894, ettei taidemetropolin 

luomisessa onnistuttu.136 Rakennusten, kuten Ateneumin, Hotelli Kämpin, Arkadia-teatterin, Nya 

Teaternin ja Hesperin Tivolin uuden näyttämön, valmistuminen mahdollisti kuitenkin erilaisten 

kulttuuritapahtumien järjestämisen Helsingissä. Kaupungissa pidettiinkin näytelmiä, konsertteja, 

oopperaesityksiä, sirkusesityksiä ja Suomen Taiteilijain sekä Taideyhdistyksen taidenäyttelyitä.137  

Helsinkiin tilattiin myös julkisia veistoksia korostamaan kaupungin uljasta ilmettä.138 

Todennäköisesti kulttuuritapahtumissa tavattiin vanhojen kollegoiden lisäksi uusia ihmisiä, 

vaihdettiin kuulumisia ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista. 

 

Kulttuurikaupungin houkutuksista huolimatta Wikström, Gallén ja Halonen eivät sopeutuneet 

Helsinkiin Pariisista paluunsa jälkeen. Ystävysten välisessä kirjeenvaihdossa maininnat kaupungista 

olivat yleensä negatiivisia. Jokainen asui Helsingissä jonkin aikaa ennen kuin rakensi oman 

taiteilijakotinsa ja senkin jälkeen kaupungissa toki vierailtiin. Ystävykset kertoivat Helsingin 

matkoista kirjeissään, joissa mainittiin ketä siellä tavattiin ja usein näytti olevan tärkeätä selittää, 

                                                                                                                                                                                                 
134 Wikströmin kirje Gallénille 14.2.1899, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
135 Tommila 1984, 100; Häggman, 2007, 101. 
136 Edelfeltin kirje Gunnar Berndtsonille 1894, Konttinen 2001, 65-66. 
137 Ilonen 2000, 39, 50; Paavolainen, Kukkonen 2005, 35, 43, 75; Hirn 2007, 71; Konttinen 2001, 59. 
138 Esim. Walter Runebergin Aleksanteri II vuonna 1894, Robert Stigelin Haaksirikkoiset vuonna 1898, Emil 
Wikströmin Lönnrot monumentti vuonna 1902. Ilvas 1990, 71; Konttinen 2001, 87; Ilvas 2002, 28. 
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miksi kaupunkiin ylipäätään lähdettiin.139 Kirjeiden perusteella kaikilla kolmella oli jokseenkin 

pessimistinen kuva kaupungista. Jos Helsinkiin silti mentiin, piti se perustella ystäville. Useimmiten 

kaupungissa käytiin taidenäyttelyiden, teosten myynnin, asiakkaiden ja ystävien tai sukulaisten 

takia. Vain kaupungista oli mahdollista ostaa taiteilijan ammatissa tarvittavia työvälineitä, kuten 

värejä ja siveltimiä.140 Helsingistä ei voinut eristäytyä täysin, jos halusi ansaita toimeentulonsa 

taiteilijana. 

 

Pakolliset pääkaupunkimatkat tuntuivat joskus ylivoimaisilta, kuten Wikström vaikeroi kirjeessään 

Haloselle syyskuussa 1894. ”Minä toivoisin että minun ei tarvitsisi tulla Helsinkiin syksyllä, se 

tuntuu minusta niin ilkeän tuskaiselta, on niin kuin hautaan menis (…)”.141 Todennäköisesti 

Wikström viittasi Helsingissä syksyisin järjestettävään Suomen Taiteilijain näyttelyyn.142 Tulevat 

näyttelyt saattoivat ahdistaa taiteilijoita heidän ollessa epävarmoja kriitikoiden ja suuren yleisön 

suhtautumisesta uusiin teoksiinsa. Wikström tuomitsikin Helsingin taideyleisön kylmäksi ja 

ivalliseksi kirjeessään Gallénille talvella 1895.143 Toisinaan näyttelyistä taas iloittiin, sillä silloin 

odotettiin muiden taiteilijaystävien näkemistä, kuten Halonen kirjoitti kirjeessään Gallénille 

lokakuussa 1894. ”(…) terveisiä paljon teille kaikille siellä. Mulla on niin kovin ikävä nyt sinne kun 

tiedän että te kaikki olette siellä koolla. Parin viikon päästä minäkin ehkä tulen sinne jos vielä teidät 

tapaan sieltä.”144 Wikströmillä ja Halosella oli päinvastaiset tunteet ilmeisesti samasta Helsingin 

matkasta. Suhtautumiseen vaikuttivat tietysti henkilökohtaiset odotukset matkan ja näyttelyn 

suhteen, mutta Halonenkaan ei kirjeessään ikävöinyt Helsinkiä vaan kollegojaan. 

 

Aina Helsingissä ei ystävien tapaamisesta huolimatta tunnettu yhteenkuuluvuutta heidän kanssaan. 

Syksyllä 1895 Halonen kertoi kirjeessään Gallénille, kuinka hän tunsi vieraantuneensa kaupungista 

ja siellä olevista tovereista, heidän elämästään ja juhlistaan. 

 

”Olen ollut kaksi viikkoa täällä Helsingissä aivan niin kuin muukalainen. Ei ole mihin 

mennä ja kenen kanssa jutella. Kaikki tuntuvat niin vierailta. Vaikka kyllä kai Ne ovat 

hyviäkin vaan ne kuitenkin eläävät omaa elämäänsä ja rientojansa joka alkaa tuntua 

niin kovin vieraalle.”145 

                                                           
139 Ks. Esim. Wikströmin kirje Gallénille 21.9.1896, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
140 Ks. Esim. Hintaluettelo Suomen Väri- ja Vernissa tehtaan Osakeyhtiö’ltä Helsingissä 1898, 61, 66, 77-81. 
141 Wikströmin kirje Haloselle 10.9.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
142 Konttinen 2001, 59. 
143 Wikströmin kirje Gallénille 7.12.1895, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
144 Halosen kirje Gallénille 4.10.1894, GKM, VA Y 3522 kansio B4, KA. 
145 Halosen kirje Gallénille 18.10.1895, GKM, VA Y 3522 kansio B4, KA. 
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Samantapaisia tunteita koettiin myöhemminkin, kun marraskuussa 1896 Halonen kirjoitti 

Wikströmille: ”Sinä olit oikeassa kun matkustit silloin pois Helsingistä etkä ollut niillä surkeilla 

päivällisillä.”146 Aina juhlat taiteilijatoverien kanssa eivät tietenkään voineet miellyttää kaikkia. 

Vanhojen ystävien kanssa odotettiin yhteenkuuluvuuden kokemista, ja jos se puuttui, oltiin 

pettyneitä. Ilmeisesti Wikström aavisti mitä oli tulossa ja siksi hän jätti päivälliset väliin. Syksyllä 

1895 sekä Halonen että Wikström olivat huolissaan Helsingin ystäväpiirin hajoamisesta, sillä 

Gallén vastasi joulukuussa 1895 Wikströmille: ”Kaikki valittavat ne samaa ettei ole mitään yhteyttä 

toverien kesken. Halonen, Sparre ja nyt Sinäkin. mikä syy? Ettei Helsinki juuri ole se paikka missä 

ystävyyttä pidetään vireellä sen tiedän ja pakenen niin paljon kuin mahdollista sitä kaupunkia.”147 

Gallénin mielipide oli selvä. Hänen mielestään ei pitänyt ajatellakaan, että ystävyyttä voitaisiin 

vaalia pääkaupungissa. Gallén itse oli hakeutunut Ruovedelle ja piti ratkaisuaan oikeana.148 

Helsingissä hän ei vieraillut liian usein. Siellä käydessään Gallén kuitenkin tapasi ystäviään, mistä 

kertoi Halosen kirje Gallénille vuodelta 1898. ”Hauskat olivat viimeiset yhdessä olomme 

Helsingissä. Minusta Helsinki ei ole mikään, silloin kuin sinä et ole siellä. Se on kuollut möhkäle 

(…).”149 Aina kaupungista ei tahtonut löytyä yhtään hengenheimolaista. Vain silloin Helsingissä 

vaikutti olevan mukavaa, kun joku kolmikosta Halonen, Wikström tai Gallén oli myös siellä. Tämä 

kertoo heidän lujasta ystävyydestään ja samanhenkisyydestään. Todennäköisesti Wikströmin, 

Halosen ja Gallénin yhteenkuuluvuuden tunne vahvistui silloin kun he toisensa kohdatessaan 

tunsivat ajattelevansa samalla tavalla. 

 

Toisinaan Helsingissä käytiin mielellään. Gallén kertoi kirjeessään Haloselle, kuinka Wikström oli 

vieraillut usein kaupungissa etsimässä morsianta itselleen. ”Viika poika, iloinen poika ei ole 

viimeaikoina kun juossut Helsingissä, kemuissa ja pidoissa, naisten kisoissa. Ei hän saa taiteilijain 

pyhää rauhaa ennen kuin löytää oman kainalokanansa.” 150 Haloselle Wikström tunnustikin, että 

rakkauden takia hän oli kaupungissa ravannut. ”Vähän väliä minä käyn Helsingissä – tietysti – 

Liisani151 luona hermojani pilaamassa, niin että aina saan viikon levätä ennen kuin taas olen 

entiselläni.”152 Alice Högström oli jo kerran kieltäytynyt Wikströmin kosinnasta,153 joten luultavasti 

siitä syystä Wikström koki seurustelun hieman epävarmaksi ja stressaavaksi. Välillä taas Wikström 

                                                           
146 Halosen kirje Wikströmille 30.11.1896, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.5, HYK. 
147 Gallénin kirje Wikströmille 17.12.1895, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 
148 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 223, 231. 
149 Halosen kirje Gallénille 1898, Pekka Halosen kirjekokoelma, kansio P.H. 7 no. 3377, TM. 
150 Gallénin kirje Haloselle 28.4.1894, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 39. 
151 Liisa oli Wikströmin tulevan aviovaimon Alice Högströmin lempinimi. 
152 Wikströmin kirje Haloselle 20.4.1895, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
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lähti ilolla Helsinkiin, esimerkiksi ostosmatkalle, josta hän kertoi Gallénille, että ”Enkä – 

kummakseni – viipynyt kuin päivän ja yön.”154 Wikström hämmästeli, että oli palannut kaupungista 

niin pian takaisin. Ilmeisesti matkat saattoivat välillä venytä useammankin päivän mittaisiksi. Myös 

Halonen suorastaan kaipasi vaihtelua kertoessaan kirjeessään Gallénille, että ”(…) tekisi mieli tehdä 

muutaman päivän huviretki (…) Helsinkiin”155 Sortavalassa kesää viettämässä ollut Halonen ajatteli 

Helsingin matkan piristävän häntä. Samassa kirjeessä hän kuitenkin totesi, että tulisi sitten matkan 

jälkeen takaisin maalle. Ystävyksillä ei ollut tarkoitus jäädä kaupunkiin vaan kyse oli vain 

muutaman päivän vierailuista. 

 

Kirjeistä voimme päätellä, että yleisesti Helsinkiä ei ihannoitu, mutta ei ollut kuitenkaan kiellettyä 

ilmaista viihtymistään siellä. Oli myös eri asia vain käydä kaupungissa kuin asua siellä. Wikströmin 

ateljeekoti tuhoutui tulipalossa 13. elokuuta 1896. Saman vuoden syksynä hän muutti Alice-

vaimonsa kanssa Helsinkiin Haagaan,156 josta Wikström kertoi kirjeessään Haloselle. 

 

”Me ”haaksirikkoiset”  Liisa, Tobbi (koira) ja minä asumme nyt täällä Helsingin 

läheisyydessä Jae´sin maatalossa ja alamme vähitellen unohtaa kaiken kesäisen 

kiusan  ja vastukset. Ei sen tähden että viihtyisimme, vaan siksi että alan taas saada 

kaikki työkuntoon (…) Olen täällä hakenut itselleni turhan työpajaa (…)”157 

 

Ennen Helsinkiin muuttoaan Wikström oli etsinyt sopivaa ateljeeta Turusta, mutta turhaan. Koska 

Wikströmin ateljee oli palanut, hän tarvitsi uuden voidakseen jatkaa Säätytalon veistosryhmän 

tekemistä.158 Ystävien tukemana Wikström lopulta muutti Helsinkiin. Ensin Gallén kummasteli 

Wikströmin päätöstä muuttaa kaupunkiin, mutta ymmärsi hänen vaikean tilanteensa. ”Sinun sijassa 

en huolisi mistään rakennuksista ja muista ennen kuin olisin saanut säätytalon päädyn käsistäni. 

Asuisin sen ajan missä työn tähden parhaiten sopii, vaikka keskellä (…) Helsinkiä.”159 

Pääkaupunkia pidettiin kaikista kamalimpana vaihtoehtona, mutta ymmärrettiin sen 

käytännöllisyyttä puoltavat seikat, kuten se, että sieltä oli toiveita löytää tarpeeksi iso ateljee 

paremmin kuin muualta Suomesta. Wikström kuitenkin tunsi, että hänen täytyi puolustaa Haagassa 

asumistaan Gallénille lokakuussa 1896. ”Tämän talven asun lähellä Helsinkiä koska minun täytyy 

                                                                                                                                                                                                 
153 Suomalainen 1982, 58. 
154 Wikströmin kirje Gallénille 21.9.1896, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
155 Halosen kirje Gallénille 6.9.1894, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 51. 
156 Suomalainen 1982, 61, 64-65. 
157 Wikströmin kirje Haloselle 26.11.1896, Pekka Halosen kirjekokoelma, kansio P.H. 7 no. 3410, TM. 
158 Suomalainen 1982, 64-65; Ilvas 2002, 27. 
159 Gallénin kirje Wikströmille 17.10.1896, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 
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jossakin asua”160 Talven aikana Wikström kertoi Gallénille, kuinka harvoin hän kävi Helsingin 

keskustassa ja silloinkin vain Taiteilijaseuran kokouksissa.161 Kun kaupungissa piti asua 

vakituisesti, keskustaan menoa saatettiin jopa välttää tai ainakaan sinne ei lähdetty turhan takia.  

 

Halonen asui nelihenkiseksi kasvaneen perheensä kanssa vajaan vuoden 1897-1898 Helsingissä.162 

Perheen olot yksiöasunnossa kävivät ilmeisen tukaliksi eikä työkään tainnut siellä onnistua, mistä 

kertoi Halosen kirje Wikströmille Pariisiin maaliskuussa 1898.  

 

”(…) luen iltarukouksessani että Luoja ei rankaisisi ketään hyviä ihmisiä sillä että he 

olisivat jo täällä ajassa pakoitetut kärsimään helvetin esimakua ja asumaan kaiken 

proosan ja rumuuden pesäpaikassa – Helsingissä! En sano näitä sanoja missään 

katkeruudessa, ne ovat vakaantuneessa mielialassa kypsytetyt. Tämä kaupunki ei ole 

meitä varten. (…) Täällä ei ole mitään, joka taiteelle voisi olla apuna. Päin vastoin, 

kaikki mitä näemme ja kuulemme, niin se on myrkkyä taiteelle. Me emme ole jumalia, 

että voisimme luoda taidetta tyhjästä. Meillä täytyy kuitenkin olla puhdasta ilmaa 

hengitettävänä. Mutta täällä sitä ei ole vielä!”163 

 

Wikström vastasi Haloselle: ”Helsingin olot minä tunnen ja varoitinkin sinulle siitä syksyllä (…) 

Siellä ei ole hauskaa taiteilijan elää ei ainakaan herkkätunteisen jolla on muutakin kuin taistelun ja 

ivan halua.”164 Vähitellen jokainen taiteilijoista tunsi saaneensa tarpeekseen Helsingistä. Halonen 

korosti kirjeessään, ettei kirjoittanut sitä hetken mielijohteessa vaan oli pitkän ajan harkittuaan 

päätynyt ajatukseen, ettei Helsinki voinut olla oikea asuinsija hänelle eikä muillekaan 

taiteentekijöille. Wikström oli tullut samaan johtopäätökseen jo aikaisemmin, mistä Wikström 

kirjeessään Halosta muistutti. Gallén oli tehnyt oman ratkaisunsa aloitettuaan ateljeetalonsa 

rakentamisen syksyllä 1894.165  

 

Ystävät viljelivät kirjeissään Helsinki-vastaisuutta, jakamalla kaupungissa saamiaan negatiivisia 

kokemuksia. Näihin kokemuksiin kuuluivat vieraantumisen tunne kaupungista, siellä asuvista 

ihmisistä ja taiteilijoiden yhteisistä juhlista. Yleisesti 1800-luvun lopulla kaupunkielämää 

pakenemalla haluttiin vastustaa maailman teollistumista ja modernisoitumista. Saattaa olla, että 

                                                           
160 Wikströmin kirje Gallénille 26.10.1896, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
161 Wikströmin kirje Gallénille 1.1.1897, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
162 Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 14; Lindström 1957, 120. 
163 Halosen kirje Wikströmille 15.3.1898, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 87. 
164 Wikströmin kirje Haloselle 20.3.1898, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
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ystävykset kokivat primitiivisyyden niin Karjalassa kuin Suomen maaseudullakin esimoderniksi ja 

siten tavoiteltavaksi vastineeksi modernisoituvalle maailmalle.166 Ystävysten mielestä Helsingin 

taiteilijapiirit eivät myöskään onnistuneet luomaan samanlaista yhteishenkeä, mitä Pariisissa oli 

koettu pohjoismaalaisten taiteilijoiden kesken. Ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi tuntui muodostuvan 

muutto maaseudulle.  

 

 

3.2 Maaseutu 

 

Wikström muisteli kirjeessään Gallénille joulukuussa 1895, kuinka tulevaisuuden hurmassa he 

olivat suunnitelleet tulevaa elämäänsä taiteilijakodeissa kesällä 1894. ”(…) silloin kun, 

Villensaunassa koko yön puhuimme torpparielämän suuresta onnesta; sinä piirsit niemesi ja 

torppasi pohjapiirrustuksia (…)”167 Gallénin ensimmäiset luhtiaittaa muistuttavat 

rakennuspiirustukset syntyivät vuonna 1889, mutta syksyn 1894 lopullisiin piirustuksiin mennessä 

ne olivat muuttaneet muotoaan huomattavasti. Esimerkiksi Vienan Karjalassa käynnin jälkeen 

piirustuksiin tuli mukaan koristeellisia piirteitä karjalaisesta rakennustyylistä.168 Wikström 

puolestaan piirsi ateljeekotinsa suunnitelmat kesällä 1893, kun talonpaikka oli jo löydetty.169 

Halonen teki omat piirustuksensa Halosenniemen taiteilijakotia varten 1890-luvun lopulla yhdessä 

veljensä Antti Halosen kanssa, joka toimi rakennusmestarina.170 Keskinäisessä kirjeenvaihdossa 

talon suunnittelusta ja elämästä tulevassa kodissa tulikin yhtä tärkeä puheenaihe kuin taiteesta. 

Taiteilijat omaksuivat ateljeekodin rakentamisen tärkeäksi osaksi taiteilijakuvaansa.  

 

Kaupunkilaiset olivat tottuneet muuttamaan maaseudulle omiin tai sukulaisten huviloihin kesän 

ajaksi, joten maalle lähteminen ei ollut heille uutta. Totutun vastaista oli se, että taiteilijat asettuivat 

maalle rakentamiinsa taloihin ympärivuotisesti eivätkä vain kesäkuukausiksi.171 Wikströmin 

mielestä ystävyksille omien taiteilijakotien rakentaminen oli luonnollista. Kesällä 1894 hän ajatteli, 

että kaupungista vetäytyminen ja maalle asettuminen oli heidän luonteensa mukaista.172 Wikströmin 

oli helppo ajatella kaupungin edustavan pahaa ja huonoa ja maaseudun puolestaan hyvää, sillä 

hänen ateljeekotinsa oli juuri valmistumassa maalle Hämeeseen. Todennäköisesti Wikström luuli, 

                                                                                                                                                                                                 
165 Okkonen 1949, 338. 
166 Lukkarinen 2007, 105. 
167 Wikströmin kirje Gallénille 7.12.1895, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
168 Karvonen-Kannas 2004, 76; Okkonen 1949, 330-331. 
169 Lehtinen 2004, 15. 
170 von Bonsdorff, Anna-Maria 2005, 30. 
171 Kolehmainen 2004, 7. 
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ettei hänen tarvinnut enää muuttaa Helsinkiin. Hänellä näytti olevan vahva tunteellinen ja 

aatteellinen näkemys siitä, mikä oli taiteilijakolmikolle hyväksi. Voimakkaiden tunnesyiden lisäksi 

maallemuuton ja kodin rakentamisen puolesta puhuivat myös käytännölliset seikat. Perheelliset 

taiteilijat tarvitsivat lapsilleen ja vaimolleen kodin sekä itselleen kunnolliset työtilat. Gallénilla ja 

Halosella oli jo perhettä ennen kuin he saivat taiteilijakotinsa valmiiksi. Halonen kertoikin 

toiveistaan ja vaikeuksistaan Gallénille ennen taiteilijakotinsa valmistumista. 

 

”Minun hartain unelmani on päästä rakentamaan tupa itselleni jossa voisi edes vähän 

rueta koittamaan työtä, sillä tälläkään tavoin, ikänsä asua kapsäkki elämää muiden 

ihmisten nurkissa; ei tule kunnollista työtä. Se jää enemmän pieniin luonnon 

studioihin, mutta pitempää ja rauhallista työtä ei voi tällä tavoin tehdä.173  

 

Ennen ateljeetalon valmistumista Halonen muutti usein perheensä kanssa asuinsijaa ja kaipasi jo 

pysyvämpää kiinnekohtaa elämäänsä.  

 

Samalla kansallisuusaatteen innolla, kun Wikström, Gallén ja Halonen olivat lähteneet Karjalaan, 

lähtivät he myös Suomen maaseudulle etsimään itselleen sopivia talonrakennuspaikkoja. Jokainen 

kolmikosta valitsi ateljeetalonsa paikaksi kallion, joka oli läheltä vesistöä ja metsää. Kullakin oli 

myös omat mieltymyksensä, minkä seurauksena he päätyivät asumaan kauas toisistaan ja siten 

erilaisille seuduille. Gallén meni Ruoveden korpeen mahdollisimman kauas asutuksesta, Wikström 

asettui hoidetun maaseudun läheisyyteen Sääksmäelle ja Halonen jäi Etelä-Suomeen 

Tuusulanjärven rannalle. Wikström kuvaili tarkkaan Gallénille kesällä 1893 millaisen rantapalstan 

hän oli Sääksmäeltä löytänyt. ”Itse niemi on korkea kallio, (…) läntisellä rinteellä on (…) atelierille 

ja asunnolle tarpeeksi suuri tasainen paikka. Etelään päin on ensin pieni lahdelma ja sen pohjassa 

pieni niitty päivä rinteessä, sopiva perunamaaksi.”174 Samassa kirjeessä Wikström vielä neuvoi 

kuinka Gallén löytäisi paikan kartalta. Ystävän kanssa oli tärkeätä jakaa ilo, joka tontin 

löytymisestä oli syntynyt. Wikström oli konkreettisesti alkanut toteuttaa taiteilijakolmikon unelmaa 

ateljeekodista. 

 

Päätettyään asettua Sääksmäelle Wikström yritti houkutella myös Gallénia sinne. ”Olisi hauskaa jos 

sinäkin olisit täällä lähiseudulla ja keksisit itsellesi torpan paikan”.175 Luovuttuaan Malmin 

                                                                                                                                                                                                 
172 Wikströmin kirje Haloselle 17.7.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
173 Halosen kirje Gallénille 1899, GKM, VA Y 3522 kansio B4, KA. 
174 Wikströmin kirje Gallénille 5.7.1893, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
175 Wikströmin kirje Gallénille 5.7.1893, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 



35 

asunnosta vuonna 1892 Gallén vietti perheensä kanssa paljon aikaa vaimonsa suvun omistamalla 

Rapolan huvilalla Sääksmäellä.176 Koska Gallénille seutu oli tuttu jo entuudestaan, Wikström 

ehdotti häntä rakentamaan sinne. Gallén ei kuitenkaan ollut valmis jäämään sukuhuvilan eikä 

taiteilijaystävänsä naapuriksi. Gallén ihastui Ruoveden tonttiinsa ja kuvaili näkemäänsä Haloselle 

syksyllä 1894. ”Tuskin uskallan ihanata luontoa vilkaistakaan, kuinka käppyrämännyt oksiansa 

kääntelevät ja jäkälät kallion kylessä hohtavat, säästän ne kaikki kesään ja siihen aikaan kun saan 

siellä taiteilijana asua.”177 Edellisestä voidaan päätellä, että Gallénille ateljeekoti-Kalela merkitsi 

ensisijaisesti ateljeeta ja vasta sitten kotia. Gallén korosti kirjeessä tarkoituksellisesti taiteilijuuttaan 

alleviivaamalla ”taiteilijana” -sanan. Yhtä hyvin hän olisi voinut kirjoittaa, että odottaa aikaa kun 

saa asua Kalelassa isänä tai aviomiehenä. Välttämättä hänen ei olisi tarvinnut käyttää mitään 

objektia, vaan hän olisi yksinkertaisesti voinut sanoa, että odottaa siellä asumista. Toisaalta Gallén 

yhdisti lauseessaan ateljeekodin molemmat funktiot, eli siellä asumisen sekä työn tekemisen. Hän 

odotti Kalelassa nimenomaan asumista taiteilijana eikä työn tekemistä tai maalaamista. Tästä 

voidaan päätellä, että taiteellisen työn tekeminen oli niin itsestään selvä osa Gallénin taiteilijuutta, 

ettei hänen tarvinnut mainita sitä erikseen. Asuminen jossakin paikassa tarkoitti myös sitä, että 

siellä pyrittiin maalaamaan. Kaikkialla työn tekeminen ei kuitenkaan onnistunut. Gallénilla oli ollut 

koti monessa paikassa, viimeisin niistä oli Rapolan maaseutuhuviala, mutta sielläkään Gallén ei 

tuntenut saavansa tarvitsemaansa maalausrauhaa.178 Todennäköisesti jo perheen toimeentulonkin 

kannalta oli tärkeää, että Gallén sai mieleisensä työtilat. Luultavasti Gallén tunsi unelmansa 

toteutuvan ja myös itsetuntonsa nousevan taiteilijana, kun rakenteilla oli ateljee häntä varten. 

 

Tuusulaan asettunut Halonen jäi asumaan huomattavasti lähemmäksi Helsinkiä kuin Wikström ja 

Gallén ja ilmeisesti siitä syystä hän tunsi velvollisuudekseen selitellä tonttinsa sijainnin 

valitsemista, vaikka olikin iloinen paikan löytymisestä. 

 

”Olen päässyt (…) oman turpeen isännäksi, rakentaa tupatölli omalle turpeelle (…) 

Olen hyvin tyytyväinen löytööni, sillä minusta on löytö jos näistä seuduin voi löytää 

semmoista paikkaa johon vähänkin voisi ajatella rakentaa. Eihän täällä saa olla niin 

suuria vaatimuksiakaan kun siellä Ruovedellä tai jossakin siellä päin. Minä olen 

kuitenkin hyvin iloinen osaani. Kun on vuorta, kalliorantoja, puita ja tasaista maata 

perunamaaksi ja tuvan pohjaksi, niin mitäs muuta kaipaa.”179 

                                                           
176 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 178. 
177 Gallénin kirje Haloselle syksy 1894, Pekka Halosen kirjekokoelma, kansio P.H. 7 no. 3363, TM. 
178 Gallen-Kallela, Aivi 2006, 177. 
179 Halosen kirje Gallénille 14.5.1899, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 96-97. 
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Alue oli samantapainen maastoltaan kuin Wikströmin ja Galléninkin tontit, joten siinä mielessä 

Halonen oli todennäköisesti ilahtunut löydöstään. Talonpaikan ainoa heikko puoli oli sen 

pääkaupunkiseudun läheisyys, vaikka Tuusula olikin maaseutua 1900-luvun vaihteessa. Halosen 

mielestä oli saavutus, että Tuusulan seuduilta yleensäkin löytyi tontti, johon hän oli tyytyväinen. 

Helsingin läheisyydessä oli myös omat hyvät puolensa, sillä maaseudulla asumisesta huolimatta 

Wikström, Gallén ja Halonen joutuivat välillä käydä kaupungissa hoitamassa näyttely- ja muita 

työasioitaan.180 Halosenniemeä lähinnä ollut juna-asema sijaitsi Järvenpäässä, josta matka 

Helsinkiin kesti tunnin.181 Wikströmin Sääksmäeltä suora junayhteys Helsinkiin kesti neljä tuntia ja 

Gallénin Ruovedeltä vielä kauemmin, joten ihan pienistä matkoista ei ollut Wikströmillä ja 

Gallénilla kyse.182 Edes Halonen ei asunut aivan kaupungin vieressä, mutta toki Tuusulasta oli 

helpompi kuin Sääksmäeltä tai Ruovedeltä käydä pääkaupungissa asioilla. Tuusulassa asuminen oli 

käytännöllistä, vaikka elämän helppous ei ollutkaan ystävysten tavoitteena kun he maalle muuttivat. 

Koska Halonen löysi talolleen paikan vasta viisi vuotta myöhemmin kuin Gallénin, osasivat 

Wikström ja Gallénkin ehkä jo arvostaa myös ateljeekodin käytännöllisiä puolia. Ainakin he olivat 

onnellisia Halosen tontin löytymisen puolesta. 

 

Yksi syy maaseudulle lähtemiseen oli luonto. Luonnon kauneus ja herkkyys, vetivät taiteilijoita 

puoleensa ja jo 1800-luvun lopulla suomalaiseksi kansalliseksi maisemaksi oli määritelty korkealta 

kukkulalta nähty järvipanoraamamaisema.183 Ammattinsa sekä kansallisaatteen puolesta myös 

Wikström, Gallén ja Halonen halusivat kuvata suomalaista luontoa, maaseutua ja sen ihmisiä. 

Monissa kirjeissä ystävykset kuvailivat näkemiään maisemia eikä niitä sivuutettu vain muutamalla 

rivillä, vaan kerrottiin, miten ne todella koettiin. Gallén houkutteli Halosta Suomen maaseudulle 

keväällä 1894.184 

 

”(…) tule katsomaan kuinka koivunlehdet puhkeavat ja sinivuokot päät kallellaan, 

sinisilmin ihailevat ihanuutta. Täällä ei kyllästy, täällä päinvastoin päivä päivältä 

ilmestyy uutta kauneutta luonnossa, maailmalla ja ajatuksissa. Täällä kaikki mikä on 

                                                           
180 Ks. Esim. Wikströmin kirje Haloselle 17.7.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30,  HYK; Axel 
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olemassa kertoo uusia kauniita tarinoita, ja ne kummalliset pitkät huokaukset, jotka 

ilman halki kulkevat, muistuttavat, että on paljon vielä kaunista tuntematonta 

olemassa, josta emme vielä voi saada tietoa kuin aavistuksen kautta.”185 

 

Samassa kirjeessä Gallén jatkoi kertomistaan vielä häntä koskettavista luonnon ilmiöistä ja siitä, 

mitä he olivat Wikströmin kanssa Sääksmäellä tehneet. Ilmeisesti Gallénin mielestä olisi ollut 

mukavaa jos Halonenkin olisi ollut siellä heidän kanssaan ja olisi voinut kokea saman kuin he. Siitä 

syytä Gallén kehottikin Halosta tulemaan maalle. 

 

Aikasin lähtivät jäät kun eilen lähtivät. Olin Viikan kanssa niitä takaa ajamassa 

järvellä ja loioimme sitten keskustellen ”jylhän” kalliolla, hiljaisen kesäisen illan 

ympäröimänä. Vanajan ja Koukon selät sineröivät kimakasti, käppyrämännyt loistivat 

iltaisen auringon kultaamana, koivunlehdet puhkesivat näkyvästi, satakieli kertoi, ja 

lämmin ja hiljainen oli ilma.186 

 

Gallénin luonnonkuvaukset olivat hyvin yksityiskohtaisia ja viattomia. Niiden avulla voi mielessään 

kuvitella sen, mitä Gallén oli nähnyt. Ympäristön tarkkailu ja visuaalisuus olivat taiteilijoille 

tärkeitä asioita, mistä kertoi myös se, kuinka Gallén kuvasi Wikströmin rakennuspuuhia. ”Viika 

rakentaa yhä, ja korkealle nousevat hirsien kerrokset. Ylen suurista avonaisista akkunanreijistä 

näkyy mitä kauniimmat ”paysages impressioniste”187. Hän saa siitä hyvän pajan.”188 Ikään kuin 

vahingossa mutta tärkeänä yksityiskohtana rakennusselostuksen keskellä mainittiin, että 

Wikströmin ikkunoista avautuivat kauniit maisemat. Ympäröivä luonto ja maisemat eivät olleet 

merkityksettömiä taiteilijakodin paikkaa etsittäessä. Talon ympäristöineen piti korostaa 

suomalaisuutta. 

 

Wikströmin, Gallénin ja Halosen ateljeekodit edustivat kokonaan uutta suomalaista tyyliä 

arkkitehtuurissa, vaikka tyyliä on luonnehdittu myös kansainväliseksi tyylisuunnaksi. 

Todennäköisesti taiteilijat saivat vaikutteita rakennuspiirustuksiinsa ulkomailta.189 Pariisissa 

taiteilijat olivat nähneet kerrostaloissa olevia ateljeita, joiden seinissä ja katoissa oli isot ikkunat 

riittävän valon takaamiseksi. Kahden kerroksen korkuisissa ateljeissa asuintilat sijaitsivat 

                                                           
185 Gallénin kirje Haloselle 28.4.1894, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 39. 
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188 Gallénin kirje Haloselle 28.4.1894, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 39 
189 Wäre 1991, 140-142; von Bonsdorff, Anna-Maria 2005, 30, 33. 
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yläkerrassa, jossa oli myös sisäparveke.190 Tällaisia rakennuksia, tai aina edes tarpeeksi suuria tiloja 

ateljeeksi, ei kuitenkaan ollut Suomessa.191 Kun Wikström, Gallén ja Halonen halusivat tietynlaiset 

ateljeet, heillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin rakentaa itselleen mieleiset talot. Ystävysten 

suunnittelemissa taiteilijakodeissa yhdistyivät sekä perheen koti että taiteilijan ateljee. Sisältä kodit 

noudattivat ulkomailla nähtyjen ateljeiden tilanjakoa. Taiteilijoiden ateljeetaloihin sijoitettiin 

kahden kerroksen korkuinen ateljee isoine ikkunoineen ja ateljeehen avautuvat sisäparvekkeet. 

Suurin osa asuinhuoneista oli toisessa kerroksessa. Vaikka taiteilijakodeista rakennettiin suuria 

hirsilinnoja, jollaisia ei ennen Suomessa ollut nähty, taiteilijat eivät halunneet korostaa talojen 

mahtavuutta kutsumalla niitä ateljeekodeiksi. Talojen kutsumanimet ovatkin päinvastoin 

vähätteleviä ja kansanomaisia. Taiteilijakotien ei haluttu edustavan kaupunkilaisten kesähuviloita, 

eikä maaseudun talollisten maalaistaloja. Maalaismaisia piirteitä kuitenkin korostettiin, jotta 

erotuttiin huvila-arkkitehtuurista. Hirsiseiniä ei esimerkiksi maalattu tai peitetty laudoituksella 

ulkoa.192 Gallénin appi Kaarlo Slöör kehotti Gallénia maalaamaan ja laudoittamaan talon, jotta se 

pysyisi hyvässä kunnossa pidempään. Laudoittamiseen Gallén ei suostunut, mutta ulkoa Kalela, 

kuten Visavuorikin, tervattiin.193 Edellä mainitut pienet tyyliseikat, kuten myös karjalasta saadut 

arkkitehtuuriaiheet, olivat tarkoin harkittuja piirteitä ystävysten ateljeerakennuksissa. Itä-Karjalan 

vaikutus näkyi selvimmin Wikströmin ensimmäisessä sekä jälkimmäisessä talossa, jotka olivat 

muutenkin koristeellisempia kuin Kalela tai Halosenniemi.194 Suomalainen talonpoikaisuus näkyi 

selvimmin Kalelan ja Halosenniemen arkkitehtuurissa.195  

 

Vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyyn rakennetun Suomen paviljongin oli tarkoitus ilmentää 

suomalaisuutta. Mielenkiintoista on, ettei paviljongista tehty hirsirakennusta suomalaisuuden 

alkujuureksi miellettyyn Karjalan rakennusperinteen tai taiteilijoiden ateljeekotien mukaan. Suomen 

kiperän poliittisen tilanteen takia paviljongin ei kuitenkaan haluttu tuovan mieleen Venäjää ja siksi 

materiaaliksi valittiin luonnonkivi. Paviljongin suunnittelivat arkkitehdit Armas Lindgren, Eliel 

Saarinen ja Herman Gesellius, mutta myös Wikström, Gallén ja Halonen olivat mukana 

maailmannäyttelyhankkeessa.196 Olisi luullut, että he olisivat kannattaneet kareliaaneina ja itsekin 

hirsitalon rakentaneina paviljongin materiaaliksi puuta ja koristeiksi mahdollisesti karjalaisia 
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leikkausornamentteja. Suomen paviljonki-rakennus ei kuitenkaan aiheuttanut minkäänlaista 

keskustelua ystävysten kirjeenvaihdossa. Ilmeisesti he hyväksyivät rakennuksen sellaisenaan, 

eivätkä myöskään halunneet, että se yhdistetään Venäjään. Toisaalta karelianismin kiivaimmista 

ajoista oli kulunut jo useampi vuosi ja ehkä osittain myös siitä syystä Halosen taiteilijakodissa, joka 

valmistui viimeisenä, oli kaikista vähiten karjalaista vaikutusta. Se, minkä taiteilijat ajattelivat 

edustavan suomalaisuutta 1890-luvun alussa, oli saanut jo rinnalleen uusia muotoja vuoteen 1900 

mennessä. Luultavasti Wikström, Gallén ja Halonen olivat kuitenkin sinut sen asian kanssa, että he 

asuivat taiteilijakodeissa, joista heidän oman ajattelunsa mukaisesti ulkomaalaisille olisi voinut tulla 

mieleen venäläinen rakennus. 

 

Yksilöllisinä taiteilijoina Wikström, Gallén ja Halonen suunnittelivat ja rakensivat mieleisensä 

työhuoneet ja vetäytyivät maaseudun hiljaisuuteen. Heidän esimerkkinsä myötä yleistyivät 

arkkitehtien suunnittelemat taiteilijakodit. Arkkitehti Usko Nyströmin rakennuspiirustusten mukaan 

vuonna 1901 valmistui ateljeekoti Suviranta taidemaalari Eero Järnefeltille, ja arkkitehti Lars 

Sonckin piirustusten mukaan vuonna 1904 taiteilijakoti Ainola, säveltäjä Jean Sibeliukselle.197 

Oman taiteilijakodin onnesta riemuittiin monissa ystävysten välisissä kirjeissä. Vaikka rakennustyöt 

aiheuttivat välillä turhautumista, murhetta ja rahallisia huolia, olivat paikan löytyminen ja työpirtin 

valmistuminen sitäkin suurempia ilon hetkiä. Luonnosta ystävykset pystyivät ammentamaan sisäistä 

rauhaa, inspiraatiota työlleen ja haastetta ajatuksilleen.  

 

 

3.3 Kansa 

 

Suomessa siirryttiin sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan 1800-luvulla. Ruotsinvallan ajalta 

säilyneiden säätyjen aateliston, papiston, porvariston ja talonpoikien menettäessä vähitellen 

etuoikeuksiaan, tiukat säätyrajat alkoivat repeillä. Erilaiset kansanliikkeet, kuten raittiusliike, 

työväenyhdistys ja nuorisoseura, rikkoivat perinteisiä sääty-yhteiskunnan rajoja. Järjestöissä eri 

säädyistä tulevat ihmiset kohtasivat toisensa ja yhdenvertaistuivat, mutta myös yksilöityivät.198 

Kansalaisyhteiskuntaan siirtymisestä huolimatta yhteiskunnan ylimmissä ryhmissä olevat ihmiset 

elivät hyvin erialaista elämä kuin esimerkiksi maaseudun tilaton väestö.  

 

                                                           
197 Lindqvist, Ojanen 2006, 14; Korvenmaa 2004, 32, 34. 
198 Sulkunen 1989, 169; Häggman 1994, 23, 129; von Bonsdorff, Anna-Maria, Wellin 1995, 35. 
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Pertti Haapalan mukaan Suomessa 1800-luvulla alkanut valtiollisen ja etnisen identiteetin 

muodostuminen sekä demokratisoituminen tapahtuivat niin samanaikaisesti että uusi sana, kansa, 

sai monia päällekkäisiä merkityksiä. Se merkitsi kansakuntaa, maan kaikkia asukkaita ja 

alaluokkaa, rahvasta. Jopa valtio ja kansa -sanat menivät päällekkäin.199 Tavallisella kansalla 

viitataan yleensä maaseudulla asuviin ihmisiin, joihin kuuluivat maaseutupapit, talonpojat ja tilaton 

väestö. Torpparit eivät kuuluneet talonpoikiin, mutta eivät olleet tilattomiakaan, sillä he saivat 

rakentaa talonsa talonisännän maille ja viljellä sovitun alan tilan peltoa omaan käyttöönsä. Talon ja 

peltojen vuokran he maksoivat päivätöinä ja mahdollisesti myös torpan tuotteina vuokraisännälle. 

Suomessa ei ollut maaorjuutta, kuten Venäjällä, mutta torppareiden oikeudet taloonsa ja 

viljelemäänsä maahan eivät silti olleet vahvat.200 

 

Kesällä 1894 Wikström tuumiskeli, ettei taiteilijakolmikko sopinut muiden ihmisten joukkoon, sillä 

muiden ihmisten keskuudessa piti mielistellä toisia eikä voinut olla oma itsensä.201 Todennäköisesti 

Wikström tarkoitti muilla ihmisillä kaupunkilaisia, jotka saivat kaupungin tuntumaan ahdistavalta. 

Maaseutu ympärivuotisesti siellä asuvine asukkaineen edusti ilmeisesti päinvastaista puolta. Kun 

kaupunki ei enää houkutellut ja maaseudulle muuttamisajatus vain vahvistui, taiteilijoille muodostui 

vähitellen romantisoitu kuva maaseudusta ja torppareista sen asukkaina. Tammikuussa 1894 

Wikström kannusti Halosta oman taiteilijakodin hankintaan ja kuvitteli mielessään millaista 

asuminen talossa tulisi olemaan. 

 

”Oikeassa olet sinä Pekka, kun seuraat minun torpan puuhiani. Mikä voipi olla 

suloisempaa kuin torpparin suurenmoinen vapaus. Oman itsensä herrana saa hän 

työskennellä omaksi iloksensa, niin kuin muinoin vapaat talonpoiaat kaikessa 

vaatimattomuudessaan tekivät.”202 

 

Taiteilijakodissa asumista verrattiin torppareiden elämään ja kuviteltiin, että se oli helppoa ja 

vapaata. Ihannoidun talonpoikaiskuvan mukaan taiteilijoilla oli haave yksinkertaisesta ja 

vaatimattomasta elämästä omassa kodissa. Torpparit eivät kuitenkaan olleet vapaita talonpoikia 

vaan heidän elämänsä riippui pitkälti vuokrasopimuksesta ja talon isännän armeliaisuudesta. 

Torppareiden elämä ei ollut niin huoletonta kun Wikström sitä kuvasi, sillä heidän elämäänsä 

hallitsi huoli jokapäiväisen ruoan saamisesta, mitä taiteilijat eivät aina tulleet ajatelleeksi. Ilman 

                                                           
199 Haapala 1998. 
200 Rasila 1961, 15-16, 55-56; Flink 2000, 18, 33. 
201 Wikströmin kirje Haloselle 17.7.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
202 Wikströmin kirje Haloselle 31.1.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30,  HYK. 
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omaa kokemusta taiteilijat eivät kuitenkaan luoneet käsityksiään torppareista. Wikström ja Halonen 

olivat lähtöisin vaatimattomista oloista, joten he olivat olleet lapsuudesta asti kosketuksissa 

alempien kansanryhmien kanssa. Mielikuva torpparin elämästä, joka oli täynnä onnea, ei silti ollut 

realistinen. Torpparielämän romantisointiin viittasivat myös ateljeekotien kutsumanimet, kuten 

torppa ja mökki, joita taiteilijat käyttivät taloistaan jo ennen niiden valmistumista. Torpparit 

edustivat Wikströmille, Gallénille ja Haloselle maaseudulla omassa rauhassaan olevia ihmisiä, 

joiden elämää ei hallinnut raha, modernisoituva maailma eikä säätyaseman menettämisen pelko. 

Taiteilijat tarvitsivat jonkun kansanryhmän johon he heijastivat omat tavoitteensa ja ihanteensa. 

Kiintoisaa on se, miksi he valitsivat juuri torpparit, vaikka todennäköisesti Halonen ja Wikström 

ainakin tiesivät, etteivät heidän haaveensa vastanneet todellisuutta.  

 

Maaseudulle asettuessaan taiteilijat olivat luonnollisesti kiinnostuneita siellä asuvista ihmisistä, 

joista Wikström Sääksmäeltä lähettämässään kirjeessä kirjoittikin Gallénille. 

 

”Ihan kuin sattumalta on kansa erittäin ystävällistä ja hyvää näillä tienoilla. 

Tavallista Hämäläistä rotua. Ihan kuin Keuruulla. Mutta sitä hyvää riittää ainoastaan 

näille rannikoille: Heinusta Toijalaan asti. Tyrväntö Sääksmäki ja Valkeakoski ovat 

inhottavia.”203 

 

Kummallista on, että Wikström luetteli kylän, jossa hänen tonttipaikkansa sijaitsi, niiden 

paikkakuntien joukkoon, joissa ihmiset eivät olleet hänen mielestään miellyttäviä. Olisi luullut, että 

Wikströmin paikanvalintaan olisivat vaikuttaneet myös seudulla asuvat paikkakuntalaiset. 

Wikströmin kanssa tontin etsintäretkellä mukana ollut taidemaalari Väinö Blomstedt kertoi 

puolestaan Haloselle kirjoittamassa kirjeessään, että he olivat Wikströmin kanssa viihtyneet hyvin 

ja tontin lähellä olevassa Saaren kievarissa ihmiset olivat kovin ystävällisiä. Blomstedt lisäsi vielä, 

että: ”Viikka ihastui saunassa kohta talon 17-vuotiaaseen tyttöön joka onkin ”saakelin nätti”.”204 

Näyttää siltä, että seudun asukkaista pidettiin, vaikka Wikström sanoikin kirjeessään toisin. Saattaa 

olla, että Wikström laski oman tonttinsa kuuluvan paremmanpuoleiselle rannalle Heinusta Toijalaan 

eikä niinkään Sääksmäkeen. Yleisesti alueen kansa oli Wikströmin mielestä yhtä hyvää kuin 

Keuruulla, missä Gallén oli ollut maalaamassa vuosina 1887 ja 1889. Keuruulla Gallén oli asunut 

                                                           
203 Wikströmin kirje Gallénille 5.7.1893, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
204 Blomstedtin kirje Haloselle 18.6.1893, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.31, HYK. 
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Ekolan torpassa ja kuvannut siellä asuvia ihmisiä.205 Todennäköisesti Gallén oli kehunut torpan 

väkeä Wikströmille. 

 

Gallénin hyvät kokemukset maaseudun asukkaista eivät kuitenkaan aina pitäneet paikkaansa. 

Pettyneenä hän kertoi talonpaikkansa löytymisen jälkeen ruotsalaiselle kirjailija Adolf Paulille, että 

”ahne talonpoika pyysi tontista liian kovaa hintaa”.206 Gallén jatkoi kertomista turhautumisestaan 

talonpoikiin Haloselle syksyllä 1895, kun Ruoveden taiteilijakoti alkoi olla jo asuttavassa kunnossa. 

 

”Täällä ovat talonpojat niin raukkamaisia nylkyreitä, tyhmiä ja hyvin alhaisella ja 

raakalla kehityskannalla. Minä koetin alussa kohdella heitä samalla tavalla kuin 

muitakin, vaan nyt heitä kohtelen likaisena ihmisrotuna jota täytyy surkutella 

halveksien. Ei olekaan ihme että ihminen alenee kun ei ole sillä perunoitten ja 

räätiköitten hintaa korkeampaa innon asiaa. Oikein köyhille torppareille ja muille 

tulee sentään usein muitakin ajatuksia päähän. Toivon pääseväni kohta heistä 

rauhaan (…)”207 

 

Galléneilla oli vaikeuksia sopeutua ruoveteläisten keskuuteen. Lähinnä Kalelaa sijaitsevan talon 

isäntä ei suostunut myymään heille ruokaa eikä halkoja, joten erimielisyyksiä syntyi helposti. 

Kalelan ruokatilanne helpottui Gallénin tutustuttua alueen kalastajiin ja torppareihin.208 Muiden 

kuin talonpoikien avuliaisuus todennäköisesti vahvisti Gallénin uskoa torppareiden hyvyyteen. 

Edellä olleiden lainausten perusteella voidaan päätellä, että Gallén asetti talonpojan ja torpparin 

eroksi rahan. Gallénin mukaan talonpojalla oli mahdollisuus vaurastua yli oman tarpeen tuotettujen 

tuotteiden myynnillä, joten talonpojan elämä keskittyi materian kartuttamiseen. Torppari, joka oli 

valmiiksi köyhä, todennäköisesti myös pysyi köyhänä, vaikka vähän ruokatarvikkeita olisikin 

pystynyt myymään. Köyhä torppari kykeni siten keskittymään rahan keräämistä suurempiin 

ajatuksiin.  

 

Ei ole ihme, jos ystävyksillä tuli paikkakuntalaisten kanssa joskus ongelmia, sillä tavallisesta 

kansasta taiteilijat luultavasti tuntuivat vierailta ja oudoilta. Halosen poika Antti Halonen kertoi 

isästään vuonna 1946 kirjoittamassa kirjassaan Vihreä aamu Pekka Halosen siveltimen tarina, että 

tuusulalaiset eivät ymmärtäneet, miksi Halonen halusi rakentaa talonsa Tuusulan Pitkänniemeen. 

                                                           
205 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 55-57, 100, 115. 
206 Gallen-Kallela, Aivi 2006, 177. 
207 Gallénin kirje Haloselle 20.9.1895, Pekka Halosen kirjekokoelma, kansio P.H. 7 no. 3366, TM. 
208 Okkonen 1949, 367-368. 
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Niemi oli kalliota ja siinä oli kivikkoiset rannat. Niemessä ei ollut peltoja eikä niittyjä, joiden 

mukaan talolliset valitsivat tonttinsa.209 Muutettuaan maaseudulle ystävykset eivät yrittäneet raivata 

peltoa juuri perunamaataan enempää, eikä heillä kyläläisten mielestä näyttänyt olevan ammattia. 

Taiteilijat kuljeskelivat metsissä ja piirsivät kuvia tai muovasivat savesta veistosmalleja.210 

Todennäköisesti kylän asukkaat ihmettelivät taiteilijoiden elämäntapaa, joka erosi heidän omastaan 

ja siitä mihin he olivat tottuneet. 

 

Gallén kertoi muistelmissaan, että hänellä oli ollut maalausmatkoilla vaikeuksia päästä 

kosketukseen rahvaan kanssa, mutta lopulta hän ystävystyi heidän kanssaan. Maaseudulla Gallénia 

oli pidetty jopa hulluna, sillä ihmeteltiin miksi hän valitsi kuvattavakseen kerjäläisiä, eläimiä, 

metsiä ja järviä.211 Luultavasti maaseudun asukkaiden mielestä olisi pitänyt kuvata kuninkaita tai 

muita merkkihenkilöitä, jotta taiteen tekeminen olisi ollut ymmärrettävää. Tavallisen kansan 

ikuistaminen maalauksiin tai veistoksiin oli todennäköisesti monelle mallille uutta. Paanajärvellä 

Gallénin malliksi valittiin erään perheen nuorempi poika, sillä perheen isän mielestä pojan isoveli 

oli liian vanha seisomaan mitään tekemättä metsässä. Mallina olleen pojan äiti olisi halunnut pukea 

pojalleen pyhävaatteet päälle, kun maalausta tehtiin. Gallénin vaatimuksesta pojalla oli kuitenkin 

päällään resuiset paimenpojan vaatteet.212 Toisaalta taiteilijan malliksi pääsyä arvostettiin, mutta 

toisaalta ei. Ilmeisesti äiti oli ylpeä kun hänen poikansa valittiin malliksi, mutta varmaankin hän oli 

pettynyt kun poikaa ei kuvattukaan parhaissa vaatteissa vaikka hänellä sellaiset olisivat olleet. 

Ilmeisesti pojan isän mielestä mallina olo oli turhaa, jos hyödyllisempääkin työtä olisi ollut tarjolla. 

Riippumatta taiteilijan ja hänen työnsä arvostuksesta, taiteilijan tekemisistä oltiin kiinnostuneita, 

sillä erikoisine tavaroineen, kuten taulukehyksineen ja –telineineen, he herättivät uteliaisuutta 

kulkiessaan maaseudulla.213 

 

Aina mallin löytäminen ei ollut helppoa, vaikka heille maksettiin pientä korvausta.214 Halonen oli 

Hämeessä Iittalassa maalaamassa Vainolaiset –maalausta kesällä 1896, kun hän valitteli Gallénille 

sopivan mallin puuttumista. ”Minä en taida saada täältä mallia, sen tähden olen kutsunut veljeni 

siihen ensimmäiseksi henkilöksi joka on vaikein ja jota ei saa Hämäläisen päähän pysymään. Se 

täytyy mallin ymmärtää asia täydellisesti, ennen kuin sitä viitsii mallina pitää.”215 Ketä vaan 

                                                           
209 Halonen, Antti 1946, 13. 
210 Okkonen 1949, 368. 
211 Gallen-Kallela, Akseli 1955, 57-58. 
212 Gallen-Kallela, Aivi 1992, 8. 
213 Gallen-Kallela, Aivi 1992, 8. 
214 Ks. Esim. Gallénin kirje Kaarlo Slöörille 1896. Gallen-Kallela, Kirsti 1965, 146. 
215 Halosen kirje Gallénille 8.7.1896, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 71. 
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taiteilijat eivät malleikseen hyväksyneet. Heillä oli omat näkemyksensä siitä, millainen malli 

mihinkin sopi. Mallin löytäminen saattoi olla vaikeata myös siitä syystä, että joissakin paikoissa 

kuvien tekoa pidettiin syntisenä, eikä mallina oloa välttämättä koettu tärkeäksi.216 

 

Paikkakuntalaiset saattoivat suhtautua epäluuloisesti taiteilijoihin, mutta aina taiteilijoidenkaan 

ajatukset tavallisesta kansasta eivät olleet positiivisia. Paanajärven maalausmatkalta vuonna 1892 

Gallén kirjoitti äidilleen ja kertoi seudun asukkaiden olevan ”Epäintresantteja ihmisiä, ahneita ja 

tyhmiä.”217 Wikström puolestaan kertoi Haloselle taiteilijakotiinsa muutettuaan, että ”minä tunsin 

heidän [työmiesten] saastaisia henkiänsä ympärilläni” 218. Halonen pohti omassa kodissaan lumisen 

talven 1900 tilannetta Wikströmille. ”Kyllähän me sukselliset pääsemme [liikkumaan] mutta nämä 

raukat uusmaalaiset. ne eivät tahdo päästä minnekään.”219 Jokainen oli välillä tyytymätön 

maaseudun asukkaisiin. Anne Pelin pohti muun muassa Gallénin suhdetta kansaan vuonna 2004 

julkaistussa artikkelissa Pariisi – Nuoruuden pyörteissä 1884-1889. Artikkelissa Pelin nosti esiin 

Anna Kortelaisen kysymyksen: ”Asettiko taiteilija pohjimmiltaan alkukantaisen kansan oman 

sivistyneen minänsä vastakohdaksi?”220 Miten taiteilijat suhtautuivat kansaan ja millaisena he 

tavallista kansaa pitivät, riippui osittain taiteilijan omasta yhteiskunnallisesta taustasta.221 Wikström, 

Gallén ja Halonen olivat matkustelleet Euroopassa, mikä oli mahdollista vain harvalle suomalaiselle 

1800-luvun lopulla. Palattuaan Suomen maaseudulle taiteilijat saattoivat tuntea outoutta tai kokea 

jopa kulttuurishokin. Kansan parissa näkemiään ihmisiä he luultavasti vertasivat itseensä tai ainakin 

siihen käsitykseen, minkä he maaseudun asukkaista torppareineen olivat rakentaneet mieleensä. 

Saattaa olla että Wikström, Gallén ja Halonen asettivat tiedostamattaan kansan itsensä alapuolelle, 

vaikka he pyrkivät samaistumaan siihen muuttaessaan maalle. Ihannoitu kuva maaseudun 

asukkaista ei aina vastannut todellisuutta, mutta usko torppareihin säilyi. Heidän, kuten 

karjalaistenkin, katsottiin edustavan suomalaisuutta aidoimmillaan.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Gallen-Kallela, Aivi 2006, 146; Okkonen 1949, 368. 
217 Okkonen 1949, 250. 
218 Wikströmin kirje Haloselle 23.8.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30,  HYK. 
219 Halosen kirje Wikströmille 1900, Emil Wikströmin kirjekokoelma, VI. 
220 Pelin 2004, 42. 
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4 Taiteilijakuvan muuttuminen 

 

Ennen 1800-luvun puoltaväliä taide oli palvellut lähinnä kirkon ja aatelin tarpeita.222 Sääty-

yhteiskunnan murenemisen myötä 1800-luvun lopulla taiteen ja taiteilijan asema kuitenkin muuttui. 

Enää taiteilijat eivät alistuneet holhouksen alaisuuteen ja aatelin dominointiin vaan uskalsivat olla 

eri mieltä vanhan sukupolven kanssa. Taidemaalarit ja kuvanveistäjät eivät olleet enää vain 

muotokuvia tekeviä käsityöläisiä vaan taiteilijoita.223 Opiskelun kautta oli mahdollista edetä niin 

pitkälle kuin kuka tahansa saman koulutuksen ja kasvatuksen saanut.224 Taiteilijat uskoivat 

muutokseen. 

 

 

4.1 Taiteilijat ja sivistyneistö 

 

Taiteilijoiden yhteiskunnallinen rooli muuttui, sillä Suomen taide-elämä aktivoitui 1800-luvulla.225 

Ateneum valmistui Helsinkiin vuonna 1887. Ateneumissa ryhdyttiin antamaan ammattimaista 

taideopetusta, järjestettiin taidenäyttelyitä ja säilytettiin Suomen Taideyhdistyksen ja Suomen 

Taideteollisuusyhdistyksen kokoelmia.226 Taidetta varten rakennettu uusi rakennus loi arvovaltaa 

kuvataiteelle ja taideteollisuudelle, minkä taiteilijat kokivat ammattinsa arvon nousuna. Koska 

suomalaiset taiteilijat, kuten Albert Edelfelt ja Ville Vallgren, olivat menestyneet maailmalla, 

taiteilijan ammatin valitsemista ei pidetty enää 1800-luvun lopulla niin uhkarohkeana yrityksenä 

kuin aikaisemmin.227 Suomen Taideyhdistyksen ja Suomen Taideteollisuusyhdistyksen järjestämän 

opetuksen lisäksi oli tavallista, että taiteilijat täydensivät koulutustaan ulkomailla. 

 

Suomen taide-elämä kansainvälistyessä suosituimmaksi opiskelukaupungiksi Euroopassa 

muodostui Pariisi 1870-luvulta eteenpäin.228 Kaupungissa pystyttiin osallistumaan kansainväliseen 

taidekeskusteluun ja seuraamaan taiteen kehitystä. Pariisissa taiteen ympärille oli kehittynyt 

elinkeinoelämää, kuten taidevälinekauppiaita, ammattimalleja, peruukki- ja pukuvuokraamoita. 

Euroopassa taidekaupasta tuli 1800-luvulla taiteilijoille tärkeämpi tulonlähde kuin mesenaatin tai 

                                                                                                                                                                                                 
221 Keskityn taiteilijoiden yhteiskunnalliseen asemaan luvussa 4. 
222 Wahlroos 2001, 5. 
223 von Bonsdorff, Anna-Maria, Wellin 1995, 35. 
224 Häggman 1994, 61.  
225 von Bonsdorff, Anna-Maria 2005, 10. 
226 Lindström 1957, 25; Konttinen 2001, 59. 
227 von Bonsdorff, Anna-Maria 2005, 10; Valonen, Tuulikki 1987, 128; Konttinen 2001, 84. 
228 von Bonsdorff, Bengt 1990, 19. 
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julkisen laitoksen tarjoamasta avusta.229 Taiteilijat eivät olleet enää muotokuvatilausten ja muiden 

tilapäistöiden varassa von Bonsdorffin mukaan. Tämä ei kuitenkaan pätenyt suomalaisiin 

taiteilijoihin, koska he eivät juuri päässeet osallistumaan Euroopan taidekauppaan. Heidän oli 

tultava toimeen kotimaasta saaduilla stipendeillä ja tilaustöiden palkkioilla.230 Toisaalta 

stipendijärjestelmä mahdollisti taiteilijoiden ulkomaille lähdön sekä entistä vapaamman toiminnan. 

Enää he eivät eläneet vain muotokuvatilausten turvin. Taiteilijoille tärkeän taideverkoston 

muodostivat eri instituutiot, kuten Suomen Taideyhdistys ja Taiteilijaseura, tilaajat, suojelijat ja 

uraa edistävät, tai toisinaan hankaloittavat, taidekriitikot.231 

 

Yhteiskunnallisista ja institutionaalisista muutoksista huolimatta uudenlaisen taiteilijakuvan 

muodostuminen oli hidas prosessi. Vanhalla ja nuorella sukupolvella oli erilainen taidekäsitys, mikä 

kärjistyi 1890-luvun vaihteessa. Taideyleisö ja taiteen rahoittajat olivat tottuneet romanttisiin 

maisemakuvauksiin ja herooisiin historiamaalauksiin. Esimerkiksi taidemaalari Albert Edelfelt 

(1854-1905) aloitti uransa historiamaalausten tekijänä. Maisemamaalauksissa oli pitäydytty 

korkealta nähtyyn järvimaisemaan, eikä kuvattu erämaata, kaski- tai viljelymaisemia eikä 

suomalaista talonpoikaiskansaa. Nuoren polven taiteilijat ottivat aiheet omikseen ja tyylisuunta 

vaihtui romantiikasta realismiin. Esimerkiksi Gallénin vuonna 1885 valmistunutta maalausta Akka 

ja kissa pidettiin Suomessa suorastaan rumana, vaikka Ranskassa siihen suhtauduttiin myönteisesti. 

Maalauksessa oli suomalaisen maalaismaiseman keskellä vanha, ryppyinen ja koditon mummo ja 

kulkukissa. Maalaus ei saanut suosiota vanhan sukupolven keskuudessa, sillä taiteelta odotettiin 

keveyttä, siloteltua kauneutta ja herkkyyttä. Ylempi kansanosa ei halunnut maalaisrahvaan elämää 

kuvaavaa teosta kotiinsa, eivätkä kaikki edes pitäneet tavallisia talonpoikia sopivina 

maalausaiheina. Nuoren polven edustama Päivälehti puolestaan määritteli hyvän taiteen kriteereiksi 

suomalaisuuden, kansan ja luonnon kuvaamisen. Aiheita pystyi toki kuvaamaan kauniisti ja 

kevyesti, mutta Konttisen mukaan taiteilijoille näytti olevan tärkeätä saada aiheista esiin niiden 

tyypillisyys ja karakteristisuus.232 

 

Nuoren ja vanhan sukupolven väliset näkemyserot hyvästä taiteesta joutuivat vastakkain myös 

Suomen Taideyhdistyksen piirissä. Nuoriin taiteilijoihin kuuluivat Gallén, Wikström, Halonen ja 

muut 1890-luvun vaihteessa Euroopasta Suomeen palanneet taiteilijat. Vanhempia edustivat lähinnä 

                                                           
229 Kivimäki 1996, 11-12, 8. 
230 von Bonsdorff, Anna-Maria 2005, 10; Karvonen-Kannas 1996, 24. 
231 Brummer 1990, 11. 
232 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 40; Konttinen 61, 2001, 229, 240, 288; Sarajas-Korte 1966, 11. 
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Suomen Taideyhdistyksen johtokunta233. Suomen Taideyhdistys järjesti kerran vuodessa 

taidenäyttelyn, jossa taiteilijoiden teokset pääsivät esille. Taideyhdistyksen johto pystyi kuitenkin 

valitsemaan mitkä työt asetettiin näyttelyyn samoin kuin sen, mitkä lähetettiin ulkomaalaisiin 

taidenäyttelyihin. Yhdistyksen johtokunta suosi perinteisiä taidearvoja, joten nuorten taiteilijoiden 

realismia, impressionismia tai symbolismia edustavat työt jäivät taka-alalle, eikä suuri yleisö 

päässyt näkemään niitä. Taideyhdistyksen sisällä välejä kiristivät myös henkilökohtaiset ristiriidat, 

riita tekijänoikeuksista ja piirustuskoulun opetuksesta. Nuoret taiteilijat olisivat halunneet 

kokonaisuudessaan uudenaikaisemman taidenäyttelyn, jossa jokainen taiteilija olisi saanut esiintyä 

yhtenäisellä kokonaisuudella. Myös ripustukseen sekä valaistukseen he olisivat halunneet kiinnittää 

enemmän huomiota. Nuoren polven edustajat halusivat erottautua vanhasta, joten syksyllä 1891 he 

pitivät oman Suomen Taiteilijain taidenäyttelyn. Ateneumissa järjestetyssä näyttelyssä taitelijat 

pyrkivät toteuttamaan tavoitteitaan. Näyttelytilan yleiseen esteettisyyteen oli kiinnitetty huomiota. 

Jokaisen taiteilijan työt oli koottu omaksi ryhmäkseen ja mukaan oli otettu myös luonnoksia ja 

harjoitelmia. Suomen Taiteilijain näyttelyssä nähtiin uusien taidesuuntien omaksuneiden 

taiteilijoiden teoksia, mutta myös vanhemman taidetyylin kannattajien taidetta. Vanhan polven 

taiteilijat otettiin mukaan näyttelyyn, jotta riidat Suomen Taideyhdistyksen piirissä lientyisivät. 

Suomen Taiteilijain taidenäyttely oli menestys ja siitä tuli joka syksyinen perinne, minkä vuoksi 

Suomen Taideyhdistyksen näyttelyt jäivät vaisuiksi ja siirtyivät kevääseen. Suuren yleisön, kuten 

vanhan sukupolven, tottuminen uuteen tyyliin vei oman aikansa, mutta jo vuonna 1894 Taiteilijain 

näyttelyssä kävi yli 8000 vierailijaa.234  

 

Suomen Taiteilijain näyttelyn esikuvana olivat Ruotsi ja Norja, sillä molemmissa maissa nuoret 

taiteilijat olivat järjestäneet protestinäyttelyn 1800-luvun lopulla. Ruotsin ja Norjan näyttelyillä 

haluttiin vastustaa taidehallinnossa valtaa pitäviä henkilöitä. Taiteilijoiden kapinointi vanhaa 

sukupolvea vastaan oli siten yleistä. Suomessa ja Norjassa protestinäyttely ei kuitenkaan jäänyt 

yhteen kertaan vaan samalla perustettiin näyttelyorganisaatio, joka järjesti näyttelyitä jatkossakin. 

Konttinen tulkitsi, että Suomessa taiteilijoiden kapinoinnissa haluttiin tukea kapinaliikettä ja 

osoittaa taiteilijoiden vahvuutta.235 Todennäköisesti näin olikin ja erityisesti oli kysymys 

taiteilijoiden omasta kasvamisesta ja identiteetin luomisesta. Näyttely oli murroskohta Suomen 

                                                           
233 Suomen Taideyhdistyksen johtokuntaan kuuluivat vuonna 1891 puheenjohtaja, professori Carl Estlander, sihteeri, 
vapaaherra Hugo af Scultén, rahastonhoitaja, teollisuushallinon yli-indententti, insinööri Carl Sanmark, tiedekokoelma 
indententti, taiteilija Thorsten Waenerberg, Helsingin piirrustuskoulun tarkastaja, arkkitehti Theodor Decker, Helsingin 
piirustukoulun tarkastaja, kuvanveistäjä Walter Runeberg, kuvanveistäjä Carl Sjöstrand, vapaaherra Reinholf von 
Willebrandt ja dosentti/professori Johan Tikkanen. Ilvas 2006, 105. 
234 Konttinen 2001, 51-60, Valkonen, Markku 1984, 6-7; Lindström 1957, 52. 
235 Konttinen 2001, 51, 54-55. 



48 

taidekentässä, sillä sen järjestäminen oli konkreettinen osoitus muuttuneesta taiteilijakuvasta. 

Taiteilijat eivät alistuneet noudattamaan Taideyhdistyksen vanhaa linjaa vaan uskoivat itseensä, 

omiin mahdollisuuksiinsa ja kykyihinsä sekä olivat valmiit seisomaan ajatustensa takana. Heillä oli 

Pariisin nähneinä taiteilijoina oma näkemys siitä, mitä taide on ja miten sitä piti esittää. Näyttelyssä 

konkretisoituivat taiteilijoiden ajatukset taiteesta. Vaikka nuoren polven järjestämät taidenäyttelyt 

olivat osa kansainvälistä liikettä, oli Suomen Taiteilijain näyttely uuden taiteilijapolven esiinnousun 

paikka. 

 

Suomen Taiteilijain näyttelyn vakiinnuttua Wikström, Gallén ja Halonen keskustelivat 

kirjeenvaihdossaan siitä, mikä oli taiteelle oikea ympäristö. He eivät tyytyneet tekemään 

taideteoksiaan vain näyttelyitä varten, jotta sivistyneistö saisi käydä niitä sieltä ostamassa, vaan 

heidän tavoitteenaan oli saada myös kansa kiinnostumaan taiteesta. Gallén kirjoitti Wikströmille 

ajatuksistaan talvella 1897.  

 

”Näyttelyt ovat minusta ikäviä. Sen täytyy sinunkin myöntää ettei näyttelyissä ole 

koskaan ollut tilaisuudessa taiteesta nauttia. Kodissa, temppeleissä, juhlasaleissa, 

kaduilla, puistoissa taide on omilla paikoillaan kun se on sopusoinnussa ympäristönsä 

kanssa. Koska se voi olla sopusoinnussa ympäristönsä kanssa näyttelyssä? – silloin 

kuin se tehty ”yleisöä” vasten, miellyttääkseen eli hämmästyttääkseen näyttelyä 

varten, niin sanottu, jolloin se ei enää ole taidetta.” 236 

 

Gallénin kanssa saman suuntiaisia mietteitä oli myös Wikströmillä, kun hän kirjoitti Haloselle 

loppukesällä 1894. ”(…) toivon myöskin voivani unohtaa näyttelyt, kilpailut ja muut sen semmoiset 

(…).”237 Nuoret taiteilijat olivat tehneet paljon työtä saadakseen pysyvän näyttelyorganisaation 

järjestämään moderneja taidenäyttelyitä, mutta siltikään taidenäyttely ei ollut Gallénin ja 

Wikströmin mielestä taiteelle oikea ympäristö. Tilat, joihin taideteokset näyttelyistä päätyivät, 

museoiden kokoelmia lukuun ottamatta, näyttivät paremminkin olevan teosten oikeita paikkoja. 

Kirkko, juhlasali, katu ja puisto olivat julkisia tiloja, jotka Gallénin mielestä sopivat taiteelle. 

Gallénille oli tärkeätä, että taideteos oli harmoniassa ympäristönsä kanssa. Silloin kun taideteos oli 

tehty tiettyä tilaa varten, oli taiteilijalla luultavasti erilainen tunne työn tekemiseen, kuin työssä, 

joka tehtiin gallerian myyntinäyttelyä varten. Puistossa tai kirkossa ympäri Suomea olevat 

taideteokset olivat myös helpommin tavallisen kansan ulottuvilla kuin Helsingissä tietyn aikaa 

                                                           
236 Gallénin kirje Wikströmille 12.2.1897, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 
237 Wikströmin kirje Haloselle 23.8.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
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avoinna olevat taidenäyttelyt. Koko kansan valistamisen halusta kertoi myös se, että taideteoksia 

tilattiin julkisiin tiloihin ja vaadittiin,238 että ihmisiä olisi opastettava katsomaan taidetta. 

Päivälehden tavoitteena olikin rikkoa ennakkoluulo, että taide kuuluisi vain sivistyneistölle eikä 

kansa voisi sitä ymmärtää.239 Taiteilijat pyrkivät tekemään taidetta tutuksi kansalle muun muassa 

Päivälehden Nuori Suomi-joulualbumin välityksellä. Lisäksi taiteilijakolmikolla oli mielipiteensä 

siitä, missä taidetta voitaisiin nähdä ja siihen tutustua. 

 

Taiteilijat kokivat, että Helsingissä Taideyhdistyksen väki, kriitikot ja seurapiirit puuttuivat liikaa 

heidän tekemisiinsä. Uuden taiteilijakuvan hyväksyminen uusine elämäntapoineen, tyylisuuntineen 

ja ajatuksineen taiteesta, siitä kenelle se kuuluu ja missä sitä pitäisi olla esillä, ei ollut helppoa 

vanhalle sivistyneistölle. Taidemaailma kansainvälisine kouluineen, kauppoineen ja näyttelyineen 

sekä yhä itsetietoisemmat taiteilijat olivat kuitenkin osa modernisoituvaa maailmaa. 

 

 

4.2 Boheemius ja porvarillisuus 

 

Taiteilijasta luotiin yhteiskunnasta poikkeava hahmo boheemin taiteilijamyytin myötä. Myytti 

muodostui 1830-1870-lukujen vaihteessa Ranskassa. Sen mukaan taiteilija oli sopeutumaton, 

hallitsematon, kuriton, säädytön, epäonnistunut, vapaa tai haaveileva taivaanrannanmaalari. Myyttiä 

on kuitenkin pyritty rikkomaan viimeaikaisessa tutkimuksessa. Kivimäki määritteli boheemiuden 

artikkelissaan Boheemielämän muotokuva, joka julkaistiin vuonna 1996 teoksessa, à Paris! à Paris! 

à Paris! Pohjoismainen taiteilijasiirtokunta Pariisissa 1800-luvun lopussa. Hänen mukaansa 

boheemius oli nuoruuden elämäntapa, jolloin etsittiin omaa identiteettiä ja otettiin etäisyyttä 

yhteiskunnallisesta asemasta.240 Kivimäen mukaan kurittomuus, säädyttömyys, sopeutumattomuus 

ja muut taiteilijamyyttiä kuvaavat sanat olivat osa nuoruuden kasvuprosessia. Siitä, pitivätkö 

Wikström, Gallén ja Halonen itseään boheemeina, ei ole viitteitä heidän välisessä 

kirjeenvaihdossaan. Tämä ei kuitenkaan ole kummallista, sillä yleensä vasta jälkipolvi ja tutkijat 

määrittelivät menneisyyden ihmiset joihinkin ryhmiin. Ainoastaan tiedetään, etteivät Wikström, 

Gallén ja Halonen pyrkineet samaistumaan porvaristoon, sillä he eivät pitäneet kyseisestä 

yhteiskuntaryhmästä.  

 

                                                           
238 Ks. Esim. Konttinen 2001, 87; Ilvas 2002, 26-28; Lindström 1957, 147; Kallio, Sivén 2004, 181. 
239 Konttinen 2001, 267-268, 32. 
240 Kivimäki 1996, 8-9. 
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Porvarilla tarkoitettiin keskiluokkaan kuuluvaa ihmistä, jonka toimeentulo oli vakaata ja elämä 

säännöllistä ja turvallista. Keskiluokka vahvistui 1800-luvulla ja samalla taiteilijat pyrkivät 

erottautumaan porvarillisesta elämäntavasta, johon kuului aseman mukainen käytös 

konservatiivisine normeineen. Pariisissa, missä vain harvat suomalaiset taiteilijat pääsivät 

parempiin piireihin, taiteilijoiden eriytyminen porvarillisista piireistä näkyi heidän 

elämäntavoissaan. Taiteilijoilla oli käytössään vähän rahaa, kielitaito oli usein heikko ja heidän 

ulkonäkönsä ei ollut huoliteltu.241 Wikström kuvaili omaa ja Gallénin ulkonäköä Pariisissa syksyllä 

1885. 

 

”Gallénin päähine oli joskus kyllä käynyt silinterin nimellä, mutta siitä mahtoi olla 

paljon aikaa. Hänen vaaleanruskea kesätakkinsa oli nuhruinen ja vasemmalta 

puolelta ratkennut, samoin olivat vanhat kiiltonahkakengät repeytyneet useammasta 

kohdin. Itselläni oli Boijen knalli, jota minun, saadakseni sen omaan isoon päähäni, 

oli täytynyt edestä hieman aukaista. Hiustukko pyrki aukosta väkisinkin ulos. Kengistä 

toinen oli suippo-, toinen tylppäkärkinen.”242 

 

Keikarimaisia taiteilijoita tai porvareita Gallén ja Wikström eivät edustaneet ainakaan ulkonäkönsä 

perusteella. Taiteilijoiden heikon aseman takia heillä ei ollut edes mahdollisuutta päästä Pariisin 

seurapiireihin, jos olisivat sinne halunneet. Kirjeenvaihdon ja kirjallisuuden perusteella he eivät 

kuitenkaan kaivanneet seurapiirejä. Ei ollut ihme, että vieraassa ympäristössä olevat taiteilijat 

tunsivat yhteenkuuluvuutta muiden pohjoismaalaisten taiteilijoiden kanssa, sillä heillä oli samat 

ongelmat ja vaikeudet kuin suomalaisillakin.243 Ruotsia puhuvat suomalaiset tulivat luultavasti 

myös kielen puolesta hyvin toimeen muiden pohjoismaalaisten kanssa. 

 

Tahallisesta boheemiuden tai sopeutumattomuuden, kurittomuuden, säädyttömyyden ja vapauden 

kokemuksen hakemisesta oli puolestaan kyse Gallénin kohdalla, kun hän norjalaisen taidemaalari 

Dörnbergin kanssa vietti kulkurielämää Pariisin kaduilla kaksi viikkoa. Kirjailija ja taidemaalari 

Hanna Rönnberg kertoi tästä Gallénin keväisin toistuvasta tavasta vuonna 1931 julkaistussa ja 

hänen omasta taiteilijaelämästään kertovassa teoksessaan Konstnärsliv i slutet av 1880-talet. Gallén 

ja Dörnberg pukeutuivat kulkureiden tavoin, tutustuivat kodittomiin ja nauttivat keväästä. Kahden 

viikon päästä he palasivat koteihinsa, peseytyivät, pukivat parhaat vaatteensa päälle ja menivät 

                                                           
241 Kivimäki 1996, 8-9, 11; Häggman 1994, 26. 
242 Valkonen, Tuulikki 1987, 57. 
243 Kivimäki 1996, 11. 
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syömään hienoon ravintolaan.244 Tapaus kuvasi Kivimäen boheemiusmääritelmän mukaisesti omien 

rajojen hakemisesta ja yhteiskunnallisen näkökulman laajentamisesta. Todennäköisesti Gallénilla ja 

Dörnbergillä ei ollut aikomustakaan jatkaa kulkurielämää pidempään kuin sen ajan minkä he 

yhdessä kadulla viettivät. Voidaan päätellä, että Gallénilla ja Dörnbergillä itsellään oli asiat niin 

hyvin, että heille heräsi uteliaisuus kokea käytännössä, millaista yhteiskunnan laitapuolen 

kulkijoiden elämäntapa oli. 

 

Boheemius oli yksi vaihtoehto erottautua vahvistuvasta porvaristosta.245 Gallénin kulkuriseikkailua 

lukuun ottamatta Wikström, Gallén ja Halonen elivät tiettävästi varsin säädyllistä elämää. Toisinaan 

taiteilijat saivat kuitenkin kokea, että he kuuluivat marginaaliin. Halonen oli Maija Mäkisen kanssa 

kihloissa kolme vuotta ennen kuin Maija Mäkisen vanhemmat katsoivat Halosen saavuttaneen 

tarpeeksi vakaan yhteiskunnallisen aseman, jotta he saattoivat luovuttaa tyttärensä Haloselle.246 

Porvarillisen tavan mukaan häät oli mahdollista pitää vasta sitten, kun mies oli turvannut itselleen ja 

perheelleen riittävän toimeentulon ja siksi pitkät kihlajaisajat olivat tyypillisiä 1800-luvulla.247 

Mäkisten lehtoriperheessä aviomiesehdokkaan ammatin odotettiin olevan turvallinen ja vakaa, 

millaiseksi taiteilijan ammattia ei heti mielletty. Pariisista tulleeseen taiteilijaan, joka maalasi 

alastonmalleja, puhui oppositiohengessä ja jonka vaatteissa oli pariisilaista muodikkuutta, 

suhtauduttiin epäilevästi. Lindström on kuitenkin todennut, ettei Halosta voida sanoa boheemiksi, 

vaikka hän oli opiskellut Pariisissa ja vastusti porvarillisuutta.248 Tästä voidaan päätellä, että 

myöskään Lindströmin mielestä taiteilijasta ei tullut boheemia vain tietyn opiskelukaupungin tai 

tiettyjen ajatusten myötä. Todennäköisesti Lindström pyrki tarkastelemaan Halosen 

taiteilijapersoonaa mahdollisimman realistisesti myytteihin sortumatta. Luultavasti Halonen tunsi 

ammattinsa puolesta paremminkin alemmuuden tunnetta kuin boheemimaista sopeutumattomuutta 

Maija Mäkisen kotitilalla. Lehtoriperheen tyttären ja talonpoikaisperheen pojan, jonka vanhempien 

talo ja maat oli jouduttu myymään, taustat olivat erilaiset.249 Taiteilijana Halosella ei ollut turvattua 

asemaa yhteiskunnassa eikä hän voinut sellaista varmuudella Maija Mäkiselle luvatakaan. 

Ammattinsa ja perhetaustansa myötä Halonen saattoi tuntea kuuluvansa marginaaliin, sillä häntä ei 

aluksi mielletty sopivaksi aviomiesehdokkaaksi Maija Mäkiselle.250 Haloselle normit ja niiden 

                                                           
244 Kivimäki 1996, 18. 
245 Kivimäki 1996, 8. 
246 von Bonsdorff, Anna-Maria 2005, 21, 24. 
247 Häggman 1994, 89. 
248 Lindström 1957, 60, 66, 42. 
249 von Bonsdorff, Anna-Maria 2005, 10; Lindström 1957, 60; Säisä 1989, 28-29. 
250 von Bonsdorff, Anna-Maria 2005, 19, 24. 
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edellyttämät tavat eivät olleet niin tärkeitä kuin Maija Mäkisen vanhemmille, mutta niitä Halonen, 

porvarillisten tapojen vastustamisestaan huolimatta, noudatti. 

 

Porvarillisina ja siten epämiellyttävinä ihmisinä Wikströmin, Gallénin ja Halosen välisissä kirjeissä 

pidettiin usein helsinkiläisiä.251 Wikström kuvasi sivistyneistön elämää Helsingissä Gallénille 

keväällä 1894. ”Tämä täällä on niin ulkonaista, naamiohuvia jokapäiväisessä puvussa ilman 

todellisia tunteita. Suun pieksemistä, kumarruksia ja kohteliaisuuksia.”252 Lauseessa kiteytyi 

Wikströmin oman kokemuksen kautta muotoutunut ajatus porvarillisuudesta. Wikströmin mukaan 

porvarillista elämää vietettiin ainakin Helsingin seurapiireissä, joihin hän oli kaupungissa päätynyt. 

Porvarillinen seurapiirielämä ei ollut Wikströmin mielestä aitoa, vaan todelliset tunteet, ajatukset ja 

mielipiteet peitettiin, sillä niitä tärkeämpinä pidettiin kohteliaisuuksia ja muita hyvän käytöksen 

mukaisia sääntöjä. Oikea pukeutuminen oli myös tärkeässä asemassa. Taidenäyttelyiden avajaisiin 

ja varsinkin seurapiirien tanssiaisiin naiset pukeutuivat uusiin leninkeihinsä, joihin saattoi kuulua 

myös käsineet ja hatut.253 Pariisin ajoilta oli myös taiteilijoiden pukeutuminen muuttunut. Gallén oli 

tilannut Lontoossa asuvalta räätäliltä vaatteita vuonna 1893. Todennäköisesti vaatteille olikin 

käyttöä, sillä ravintola Kämpissä asioidessaan Gallén sekä Wikström ja Halonen pukeutuivat asiaan 

kuuluvalla tavalla siistiin pukuun, frakkiin tai smokkiin.254 

 

Maaseudulle asettuessaan Wikström, Gallén ja Halonen halusivat irti porvarillisuudesta, joka 

tarkoitti heille ahdasmielisyyttä, pikkumaisuutta ja sovinnaisuutta. Sääksmäeltä Wikström kirjoitti 

Haloselle tammikuussa 1894. ”Täällä ei ole imartelijoita, ei kukaan kumarra eikä näytä sormellaan, 

ei kutkuta itserakkauden inhottavaa perisyntiä.”255 Saman vuoden syksynä Wikström jatkoi 

pohdintaansa. 

 

”(…) tahdon koota ympärilleni kaiken mikä minut pitäisi lämpimänä ja työkelpoisena 

iloisena ihmisenä niin kauvan kuin mahdollista ja kaukana poissa ihmisten (pikku 

ihmisten, porvarien) ahtaasta maailmasta, joka puristaa kokoon keuhkot ja vetää 

allensa kaikenlaiseen ilkeään ahdasmielisyyteen.”256 

 

                                                           
251 Ks. Esim. Halosen kirje Wikströmille 5.3.1899, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 94; Wikströmin kirje 
Gallénille 4.4.1894, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
252 Wikströmin kirje Gallénille 4.4.1894, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
253 Utrio 2005, 170; Aina Slöörin kirje Mary Gallénille 1894. Gallen-Kallela, Kirsti 1965, 69. 
254 Kaarlo Slöörin kirje Gallénille 19.1.1894. Gallen-Kallela, Kirsti 1965, 49; Gallen-Kallela-Sirén Janne 2001, 188. 
255 Wikströmin kirje Haloselle 31.1.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
256 Wikströmin kirje Haloselle 23.8.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
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Maaseudusta haaveiltiin seutuna, jonne porvarillisuus ei ulottuisi ja Wikström ajatteli, että 

Visavuoresta hän oli sellaisen paikan jo löytänytkin. Halonen uskoi ateljeekotiin asettumisen olevan 

hyvä idea, sillä siellä saisi tehdä mieleisiään taideteoksia ja porvarillisuudesta muistuttavat asiat 

unohtuisivat. Halonen kirjoitti mietteistään Gallénille syyskuussa 1894. ”Vai olet sinäkin torpan 

puuhassa? Se on hyvin hauska. Se on todistus siihen että meillä vielä syntyy aivan oma takeinen 

taide joka ei ole ollenkaan riippuvainen punaisista napeista.”257 Punaisilla napeilla Halonen tarkoitti 

taiteilijajoukkoa258, joka teki Halosen mielestä porvareita miellyttäviä maalauksia, eikä siten 

pyrkinyt oikean taiteen tekemiseen.259 Halosen ajatuksesta kuulsi läpi hänen tiedostamansa käsitys 

taiteilijan aseman vahvistumisesta. Halonen oli pettynyt, kun osa taiteilijoista alentui tekemään 

taideteoksia porvareita ajatellen, vaikka taiteilijoilla olisi ollut hänen mielestään mahdollisuus tehdä 

sellaista taidetta, mistä he itse pitivät. Haloselle ei kuitenkaan tullut mieleen, että taiteilijat 

saattoivat pitää tekemistään taideteoksista ja arvostaa niitä. He eivät välttämättä olleet tehneet 

teoksiaan porvareiden taidemakua mukaillen. 

 

Taiteilijakodeissa ystävysten taiteen tekemisen filosofia sai yhä itsenäisempiä muotoja verrattuna 

heidän aikaisempiin ajatuksiinsa. Wikström kertoi mietteistään Haloselle elokuussa 1894. ”(…) 

toivon voivani pyhittää elämäni tykkänään sille ”taidemaijalle” ja oman itseni kehittämiseen. (…) 

Parasta on että työskentelee halunsa ja kykynsä mukaan kysymättä onko kesä vai talvi, maanantai 

perjantai vaiko kerrassaan pyhäpäivä.”260 Wikström suunnitteli koko elämänsä omistamista vain 

taiteelle, sillä hänellä ei ollut vielä morsianta eikä perhettä. Omassa ateljeekodissa työskentely oli 

mahdollista milloin vain ja hänen mukaansa taidetta piti tehdä omien voimavarojen mukaan. 

Taiteen tekemisen filosofiasta hän oli kirjoittanut Haloselle jo aikaisemminkin talvella 1894. ”Työtä 

on tehtävä sen tähden että se on niin sanomattoman hauskaa, mutta mitä siihen lisätään se on 

pahasta. Puhtainta rakkautta työhön on kehitettävä ja huonoutta kartettava suurimmalla 

voimalla.”261 Wikströmin mielestä piti tehdä työtä, mutta ei ostajia, kilpailuita eikä näyttelyitä 

varten, vaan taiteen itsensä takia. Taiteilijoille taide itsessään oli itseisarvo, mistä kertoi myös 

Gallénin kirje Haloselle Kalelan rakennustyömaalta marraskuussa 1894. ”Rikkirevittynä muista 

huolista ei saisikaan niin pyhää työtä kuin taidetta tehdä. (…) Voi Halonen veli, sinä kyllä tiedät 

mitä taide on!”262 Taiteen tekemistä pidettiin pyhänä ja tärkeänä vain taiteen itsensä vuoksi. Suuri 

yleisö ei kuitenkaan aina näyttänyt ymmärtävän taiteilijoiden ajatuksia. Halonen valitteli asiaa 

                                                           
257 Halosen kirje Gallénille 6.9.1894, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 51. 
258 Joukkoon kuuluvia taiteilijoita olivat mm. Zorn, Rol, Hagborg ja Frappa. 
259 Halosen kirje Gallénille 23.5.1894, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 46. 
260 Wikströmin kirje Haloselle 23.8.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
261 Wikströmin kirje Haloselle 31.1.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
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Wikströmille syksyllä 1898. ”(…) näyttää siltä että meillä nykyjään on viran puolesta tehtävä, kun 

kerran on tekemään ruennut. Ja kun kerran taiteilijaksi kutsutaan.”263 Halonen oli loukkaantunut, 

sillä ilmeisesti muut ihmiset luulivat taiteilijoiden tekevän taideteoksia aiheesta kuin aiheesta ja 

teosten syntyvän kuin itsestään. Kirjeiden ylevät aatteet taiteesta eivät aina kuitenkaan toteutuneet 

ystävysten arkielämässä. Taidefilosofiastaan huolimatta Wikström, Gallén ja Halonen joutuivat 

tekemään myös tilaustöitä, eivät vain vapaita taideteoksia. 

 

Wikströmin, Gallénin ja Halosen ateljeetalojen rakentaminen oli rahoitettu lainalla ja vekseleillä 

sekä ystävien, sukulaisten ja mesenaattien avustuksilla.264 Rakennusaikana ja talon valmistuttua 

toimeentulo oli tiukkaa, sillä lainarahaa yritettiin maksaa pois. Usein ystävysten piti turvautua 

muotokuvien ja muiden tilaustöiden tekemiseen, mitä he tuskailivat kirjeissään. Wikström kirjoitti 

Sääksmäeltä Haloselle kesällä 1894 ja kertoi, kuinka uuvuttavalta erään muotokuvatilauksen 

tekeminen tuntui. 

 

”(…) minut yhtäkkiä repäistiin pois Helsinkiin erään ilkeän rintakuva tilauksen kautta 

(…) Sain sitten marmorini Pietarista ja koko kauniin Kesäkuun istuin tuon tuhman 

naaman edessä jota veistin, porasin ja kolkutin aamusta iltaan. Huhhuh! Aina 

muistelin Rothman raukkaa joka vuodet ympäri sillä työllä eli:-” 265 

 

Wikström ei pitänyt muotokuvatilausten veistämisestä ja oli siksi kiitollinen, ettei hänen tarvinnut 

tehdä koko elämäänsä vain muotokuvia tullakseen toimeen. Myös Gallénin ja Halosen oli 

turvauduttava muotokuvien tekemiseen, jotta he kykenivät rahoittamaan ateljeekotiensa 

rakentamista. Gallén maalasi muotokuvia muun muassa talouselämän vaikuttajista. Halosenniemen 

valmistuttua Halosen maalasi tilausmuotokuvia jopa valokuvista, sillä perheen taloudellinen tilanne 

oli niin tiukka.266 Halonen kutsui myyntitöiden, kuten muotokuvien, maalaamista leipätöiksi267. 

Edellisestä voidaan päätellä, että taiteilijat eivät pitäneet muotokuvien veistämistä tai maalaamista 

oikeana taiteellisena työnä. Vaikka taiteilijoilla oli mahdollisuus oman taiteen luomiseen 1800-

luvun lopulla, joutuivat he edelleen tekemään porvareiden tilausmuotokuvia taloudellisen tilanteen 

                                                                                                                                                                                                 
262 Gallénin kirje Haloselle 3.11.1894, Sanan ja tunteen voimalla Akseli Gallen-Kallelan kirjeitä 1996, 45. 
263 Halosen kirje Wikströmille 7.10.1898, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 90. 
264 Ilvas 2002, 35; ”Tupatölli omalle turpeelle” Halosenniemen taiteilijakoti 2005, 20, 22; Gallen-Kallela, Aivi, 2006, 
182. 
265 Wikströmin kirje Haloselle 17.7.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
266 Okkonen 1949, 361; Pelin 2004, 43; Lindqvist, Ojanen 2006, 84. 
267 Halosen kirje Gallénille 24.3.1899. Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 96; Lindström 1957, 167. 
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niin vaatiessa. Taiteilijat luulivat pääsevänsä eroon porvarillisuudesta omissa taiteilijakodeissaan, 

mutta niin ei käynyt. 

 

Tilaustöiden ja taidekaupan kautta porvaristo pystyi edelleen vaikuttamaan taiteeseen, eivätkä 

taiteilijat voineet sitä täysin sivuuttaa.268 Taiteilijat pelkäsivät maalausten latistuvan porvariskotien 

sisustustavaroiksi ja todennäköisesti se oli yksi syy,269 miksi Wikström, Gallén ja Halonen 

korostivatkin oman vapaan taiteen tekemistä. Taidekenttä oli 1880-luvulle asti pääasiassa 

ruotsinkielisen sivistyneistön hallussa. Taideyhdistysten johtomiehet, kriitikot, pääosa yleisöä ja 

taiteilijat olivat ruotsinkielisiä. Suomenkielellä ei ollut edes toimivaa taidesanastoa.270 Wikström, 

Gallén ja Halonen olivat aktiivisia taiteilijoita, jotka pyrkivät vaikuttamaan taiteen ja taiteilijoiden 

asemaan. Oman taidefilosofiansa kautta he kuitenkin etääntyivät todellisuudesta tai eivät suostuneet 

myöntämään porvariston ja muun sivistyneistön tärkeyttä heidän elämässään. Gallénin taulujen 

myynnin pääkaupunkiseudun porvareille hoiti hänen appensa kauppaneuvos Kaarlo Slöör, joka 

kuului Helsingin sivistyneistöön.271 Samoin Wikströmin veistosten ostajat olivat suurimmaksi 

osaksi sivistyneistöä.272 Vuosia jälkeenpäin Halonen oli todennut poikansa Antti Halosen kertoman 

mukaan: ”Jos tässä maassa ei olisi ollut sivistyneitä ruotsalaisia, olisin minä perheineni kuollut 

nälkään!”273 Halosen maalauksia ostivat kuitenkin kaikki yhteiskuntaluokat alusta alkaen.274 

Vaikuttaa siltä, että suurimmaksi osaksi yksityishenkilöinä taiteilijoiden taideteoksia ostaneet 

asiakkaat kuuluivat sivistyneistöön, johon myös porvarit kuuluivat. On aivan ymmärrettävää, että 

porvaristo osti innokkaasti taiteilijoiden taideteoksia, sillä heillä oli siihen varaa. Porvaristo asui 

kaupungissa, jossa taidetta oli esillä ja käytiin taidekauppaa. Ilmeisesti taideteosten ostajina ja 

omistajana he myös pyrkivät nostamaan yhteiskunnallista asemaansa.  

 

Porvaristoa vihatessaan, taiteilijat unohtivat usein oman yhteiskunnallisen asemansa. Gallén oli 

ruotsinkielisen virkamiesperheen poika. Hänen isänsä oli porvarillisten tapojen mukaan avioitunut 

pian uudestaan jäätyään leskeksi ja uudessa avioliitossa syntyi Gallén.275 Sivistyskodissa vaalittiin 

tieteitä, kulttuuria ja koulutusta, joten Gallén sai hyvän kotikasvatuksen ja 11-vuotiaana hänet 

lähetettiin Helsinkiin kouluun. Vuonna 1890 Gallén avioitui sivistyneistöön kuuluvan Mary Slöörin 

                                                           
268 Kivimäki 1996, 8. 
269 Lukkarinen 2007, 72. 
270 Konttinen 2001, 21. 
271 Lindqvist, Ojanen 2006, 182. 
272 Ks. Esim. Emil Wikström Herkkyyttä ja voimaa. Toim. Hänninen, Helena. Gösta Serlachiuksen taidesäätiön 
julkaisuja. Tammerpaino Oy, Tampere 2002. 
273 Halonen, Antti 1946, 101; Ks. ”Tupatölli omalle turpeelle” Halosenniemen taiteilijakoti 2005, 52. 
274 Jäämeri 2008. 
275 Wahlroos 2004, 12; Häggman 2007, 108. 
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kanssa.276 Oman sekä vaimonsa perhetaustan myötä Gallén kuului sivistyneistöön. Wikström oli 

lähtöisin työläiskodista. Hänen äitinsä oli talollisen tytär ja isä, joka rakensi perheelle talon 

Turkuun, oli kirvesmies-rakennusmestari. Wikström kävi suomenkielisen kansakoulun, jonka 

jälkeen hän meni työhön. Lapsuudessaan Wikström oli tottunut tavallisen kansan elämään. Hänen 

tavoitteensa olivat kuitenkin korkeammalla ja Turun sivistyneistön tukemana Wikström pääsi 

opiskelemaan taidetta.277 Talonpoikainen Halonen ei käynyt kansakoulua ollenkaan sillä se 

perustettiin Lapinlahdelle vasta vuonna 1881 Halosen ollessa 16-vuotias. Ilmeisesti Halonen 

kuitenkin sai opetusta uuden koulun myötä paikkakunnalle tulleelta opettajalta.278 Keväällä 1886 

Halonen pääsi opiskelemaan Helsinkiin piirustuskouluun ja köyhäintodistuksen turvin saadulla 

vapaaoppilaspaikalla hän sai jatkaa opintonsa loppuun. Opiskeluaikana Halonen teki 

koristemaalarin töitä, jotta ansaitsi rahaa elämiseen.279 Kansalaisyhteiskunnan mukaisesti 

koulutuksen kautta oli mahdollista parantaa sosiaalista asemaansa yhteiskunnassa ja siten Haloselle 

ja Wikströmille kävikin. Ulkomaita nähneinä, useita kieliä puhuvina ja menestyneinä 

ammattitaiteilijoina he kuuluivat taiteilijapiireihin. Kansallismielisinä vaikuttajina Wikström ja 

Halonen hyväksyttiin luultavasti myös suomenmielisten seurapiireihin, joihin Gallénin katsottiin 

kuuluvan jo avioliittonsa välityksellä. Wikströmiä ja Halosta ei voitu mieltää enää tavalliseen 

kansaan kuuluviksi, vaikka he sitä itse haaveissaan tavoittelivatkin. 

 

Taiteilijat eivät olleet boheemeja, vaikka vastustivatkin porvarillisia tapoja. Pariisissa nuoruuden 

varjolla oli mahdollisuus kokeilla hyvän kasvatuksen rajoja ja verrata eri yhteiskuntaryhmien eroja.  

Suomeen paluun, iän ja menestyksen myötä käytöstavat palautuivat totuttuihin uomiinsa. Taiteilijat 

kuuluivat sivistyneistöön, vaikka he muodostivat oma ryhmänsä sen sisällä. Esittämällä omia 

ajatuksiaan niin näyttelyiden kuin lehdistön välityksellä, taiteilijat vahvistivat taiteilijuuttaan. 

Uuden taiteilijakuvan kautta he pyrkivät eroon porvarillisista tavoista. Tiedostamattaan ystävykset 

kuitenkin elivät itse porvarillisien normien mukaisesti muun muassa avioliitto-, käytös-, kulttuuri- 

ja pukeutumistapoja noudattaen. Taiteilijakolmikolla oli porvareiden sovinnaista etikettiä ja 

maallista elämää korkeampia ajatuksia ja tavoitteita, joiden takia he todennäköisesti tunsivat 

edustavansa päinvastaisia asioita. Ystävykset halusivat elää yksinkertaista elämää ja omistautua 

taiteelle. Wikström, Gallén ja Halonen eivät suostuneet asettumaan vanhoihin kaavoihin vaan loivat 

taiteilijuuttaan ajatustensa sekä suunnittelemiensa taiteilijakotien välityksellä. 

 

                                                           
276 Wahlroos 2004, 12, 16, 52. 
277 Konttinen 2001, 89; Lindqvist, Norman 2006, 134; Ilvas 2002, 13-14. 
278 Lohi 2008, 169. 
279 von Bonsdorff, Anna-Maria 2005, 10; Lindström 1957, 23-24, 30. 
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5 Elämää taiteilijoiden torpissa 

 

Wikström, Gallén ja Halonen vertasivat torppiinsa asettumista uuden elämän aluksi ja vähintään 

uutena elämänvaiheena jokainen sen kokikin.280 Wikström ja Gallén olivat 30-vuotiaita ja Halonen 

37-vuotias, kun heidän taiteilijakotinsa valmistuivat. Gallénin viettämä aika 1895-1901 erämaa-

ateljeessaan tunnetaan nykyisin nimellä Kalela-kausi, sillä silloin Kalelassa syntyivät suuret 

Kalevalamaalaukset ja Suomen ensimmäiset grafiikanvedokset.281 Wikström puolestaan tunsi, että 

maaseudulla työnhalu tuli vastustamattomana ja luonnos luonnoksen perään syntyi kuin itsestään.282 

Myös Haloselta maalaaminen sujui Tuusulassa, sillä hän löysi tupatöllinsä ympäristöstä aina uusia 

aiheita tauluihinsa.283 Millaiset olivat ateljeekotien puitteet, joissa työ tuntui luistavan taiteilijoilta? 

Miten taiteilijat sisustivat kotinsa, jotta he viihtyivät niissä mahdollisimman hyvin ja minkälaista oli 

kodin arki? 

 

 

5.1 Sisustus 

 

Miltä taiteilijakodit näyttivät ulkoa sekä sisältä, ei ollut Wikströmille, Gallénille eikä Haloselle 

samantekevää. Talon ulkoasun lisäksi taiteilijat halusivat osallistua myös sisätilojen suunnitteluun. 

Ateljeekodeista tehtiinkin kokonaistaideteoksia. Ajatus miljööstä, joka oli kokonaan taiteilijan 

itsensä suunnittelema, oli peräisin kodinsisustus- ja tapettisuunnittelija William Morrisilta. 

Englantilaisten Morrisin ja taidekriitikko Johon Ruskinin ajatusten pohjalta syntyi Arts- and Grafts 

-liike. Morris kuului liikkeen johtohahmoihin. Arts- and Grafts -liike kannatti aitojen materiaalien 

käyttöä ja käsityöläisyyttä huonoa teollista tuotantoa vastaan. Tietoa Arts- and Grafts -liikkeestä ja 

sen ajatuksista taiteilijat saivat muun muassa The Studio -taidejulkaisun välityksellä.284 Wikström, 

Gallén ja Halonen kokivat, että omilla käsillä tekeminen oli tärkeää, jos halusi saada mieleisensä 

lopputuloksen. Taiteilijakodeissa monet elementit rakennusten lisäksi olivatkin taiteilijoiden 

suunnittelemia, kuten takat, huonekalut, matot ja tekstiilit.  

 

                                                           
280 Halosen kirje Gallénille 31.12.1902, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 112; Wikströmin kirje Gallénille 
4.4.1894, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
281 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 223-256, 290. 
282 Wikströmin kirje Haloselle 31.1.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK.  
283 von Bonsdorff, Anna-Maria 2005, 35. 
284 Maunula 1989, 190; Gallen-Kallela-Sirén 2001, 223-224; Lehtinen 2004, 46-47. 
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”Minä olen nykyään niin epätaiteellisissa ajatuksissa että minun on ihan mahdotonta 

käydä käsiksi mihinkään. Ymmärräthän sen kun atelieri valmistuu näinä päivinä ja 

minä joka päivä vaan käyn sitä silmilläni syömässä, että ”mitähän tuohon mahtuisi”! 

(…) Minä vaan toivon sitä päivää niin kuin kuuta nousevaa jolloin minä siellä saan 

uurrella rautoja ja lyödä savea kasaan! Huh hah!”285 

 

Kirjoitti Wikström Gallénille syyskuussa 1894, kun Visavuori oli juuri valmistumassa. Kirjeestä 

käy ilmi, että Wikström oli jo suunnitellut miten hän taiteilijakotiansa sisustaisi, eikä malttanut 

odottaa, että pääsisi työskentelemään ateljeessaan. Siitä, millaiseksi ensimmäisen Visavuoren 

sisustus muodostui, ei kuitenkaan ole paljon tietoa talon äkillisen tuhoutumisen takia. On saatu 

selville, että ateljee oli kymmenen metriä pitkä, kuusi metriä leveä ja korkea. Ateljeen vieressä oli 

erillinen kipsivaluhuone. Asuintiloina taiteilijakodissa oli kolme huonetta ja keittiö. Sisätilojen 

pinnat olivat pelkistetyt. Ateljeen seinien alaosa oli paneloitu ja yläosa piiluttua paljasta hirttä. 

Ateljeen uuni oli tiilipintainen ja sen alaosa oli tehty luonnonkivestä. Huonekalujen lisäksi 

ensimmäisessä Visavuoressa oli viherkasveja, erilaisia tekstiilejä ja Pariisista tuotuja koriste-

esineitä.286 Wikströmillä ei kuitenkaan ollut kaikkea heti talon valmistuttua. Visavuoren sisustuksen 

muodostavat tavarat kertyivät vähitellen, mikä kävi ilmi Wikströmin lähettämästä kirjeestä 

Haloselle syksyllä 1894. 

 

”Voi kuitenkin kun sulla on herttainen ”Maija” kun kaikessa kiireessään otti 

lähettääkseen minulle oman kutoman pöytäliinan ”talon aluksi”. Minä hänelle jo 

kirjoitin pari riviä vaan sano vielä sinäkin hänelle terveiset ja kiitokseni. Tänlaiselle 

maailman hylylle vanhalle nuorelle poialle on niin herttaista kun saapi hyvyyttä 

osaksensa. Ja paljo minä sitä sentään olen saanutkin! Erittäin on minun kiittäminen 

ukko Serlachiusta joka minut tänä kesänä pulasta pelasti ja vielä nyt aina vaan 

lähettää milloin mitäkin ”talon aluksi”.”287 

 

Wikström oli hyvin kiitollinen ja ilahtunut Halosen kihlatulta Maija Mäkiseltä saamastaan 

tekstiilistä sekä mesenaattinsa G. A. Serlachiuksen288 avusta. Tavallisesti kodintekstiileitä, kuten 

pöytäliinoja, liinavaatteita ja pyyhkeitä saatiin kapioina avioiduttaessa. Kapiot olivat morsiamen 

                                                           
285 Wikströmin kirje Gallénille 8.9.1894, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
286 Lehtinen 2004, 17, 35-36; Lindqvist, Ojanen 2006, 139. 
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valmistamia ja hän teki niitä avioliittoaan varten.289 Wikström ei kuitenkaan ollut vielä naimisissa, 

joten hänellä ei ollut kapiotekstiileitä käytettävänään. Pöytäliinan lähettäminen oli ystävällinen ele 

ja todennäköisesti se tuli myös tarpeeseen. Naisen kädenjälki näkyi usein taiteilijakodeissa juuri 

tekstiileissä.  

 

Talvella 1894 Wikström oli suunnitellut tulevaisuuttaan ja kertoi siitä kirjeessään Haloselle. 

 

”Hiiteen on heitettävä kunnianhimo, hienot puvut, pehmeät sohvat, sikaarit ja 

sampanjat ja koko maailman prameus joka sitoo sielun ja ruumiin alhaiseksi 

orjakseen, ja elettävä hiljaisessa vaatimattomassa oman tiensä kehittämisessä työllä 

ja rakkaudella.”290 

 

Edellisen mukaan Wikström halusi jättää taakseen hienostelevat tavat ja keskittyä rauhalliseen, 

yksinkertaiseen elämään. Ensimmäisen taiteilijakotinsa kohdalla tämä mahdollisesti onnistuikin, 

mutta ei enää seuraavan. Uuden kodin rakentaminen Visavuoreen alkoi vuonna 1899, Wikströmin 

asuessa Pariisissa. Sieltä hän lähetti postitse ohjeita ja piirustuksia rakentajille, kävi itse katsomassa 

rakennustyömaata vieraillessaan Suomessa ja pyysi myös veljeään arkkitehti Aksel Wikströmiä 

seuraamaan talon valmistumista. Uudessa rakennuksessa oli viisi huonetta, palvelijanhuone ja 

keittiö. Lisäksi vintillä oli kesäisin asuttava ullakkokamari.291 Taiteilijakodissa oli asuintiloja 

enemmän kuin edeltäjässään, mutta siellä ei ollut ateljeeta. Ilmeisesti paloturvallisista syistä 

Wikström halusi rakentaa ateljeen ja pronssivalimon erikseen asuintalosta. Ennen vuonna 1903 

valmistunutta ateljeerakennusta, Wikström käytti työhuoneenaan yhtä asuintalon huonetta. 

Koristeellisine yksityiskohtineen laudoittamaton hirsitalo oli todennäköisesti hyvin samantapainen 

kuin ensimmäinen ateljeekoti, mutta huoneiden lukumäärä ja sisustus olivat muuttuneet. 

Asuinrakennuksen sisustus muistutti enemmän aikakautensa tyypillistä säätyläiskotia kuin talon 

ulkoasusta olisi voinut kuvitella.292 Yksi talon huoneista oli sali. Sellaista ei ollut ensimmäisessä 

Visavuoren rakennuksessa, Kalelassa eikä Halosenniemessä. Kaikissa oli kuitenkin ateljee, joka oli 

kodin keskipiste ja toimi salin tapaan perheen, juhlien ja vieraiden kokoontumispaikkana.293 

Visavuoren salin sisustus poikkesi muiden taiteilijakotien ateljeista, sillä siellä oli koriste-esineiden 

ja taideteosten lisäksi tupsukoristeiset oviverhot, kristallikruunu, koristeelliset tapetit ja 

                                                           
289 Rauhala 2003, 145-146. 
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tyylihuonekaluja ajan porvariskotien tapaan.294 Muuttaessaan Visavuoreen Wikström oli tavoitellut 

vaatimattomuutta, mutta ainakaan uuden taiteilijakodin sisustuksen myötä hän ei sitä saavuttanut.  

 

Kalelaa hallitsi 16 metriä pitkä, kymmenen metriä leveä ja lähes kuusi metriä korkea ateljee. 

Rakennuksen yläkerrassa olivat makuuhuoneet ja alhaalla keittiö. Kalelaa laajennettiin vuonna 

1898, kun ateljeen kulmaan rakennettiin kirjastonurkkaus ja sen yläpuolelle vierashuoneet.295 Talon 

katolla sijaitsi maalauslavaksi suunniteltu parveke ja lipputanko.296 Myös Wikströmin ensimmäisen 

taiteilijakodin piirustuksissa oli lipputanko. Visavuoren rakennuksessa se ei kuitenkaan toteutunut 

sillä tornia, johon lipputanko suunniteltiin, ei rakennettu. Wikströmin myöhemmän taiteilijakodin 

kattoparvekkeelle lipputanko kuitenkin asennettiin.297 Luultavasti taiteilijat haaveilivat suomen 

lipun nostamisesta salkoon ja siitä syystä lipputanko oli tärkeä osa taiteilijoiden kansallistunnetta ja 

siten myös ateljeekoteja. 

 

Gallén suunnitteli ja valmisti monet Kalelan sisustuksen yksityiskohdat, kuten ovenkahvat, 

kaappien karmit, pylväät ja saranat.298 Jo ennen ateljeekodin valmistumista Gallén oli suunnitellut 

huonekaluja ja tekstiileitä taloaan varten.299 Kalelan huonekalut olivat suureksi osaksi myös itse 

valmistettuja. Esimerkiksi ateljeen puinen kalusto oli hyvä näyte Gallénin käden taidoista.300 Mary 

Gallén kutoi ja ompeli miehensä mallien mukaan verhoja, mattoja, gobeliineja ja koristeompeleita 

tyynyihin. Gallén keskittyi valmistamaan kodinkäyttö- sekä taide-esineitä veistäen, polttaen ja 

takoen. Karjalasta keräämänsä kansanryijyt Gallén ripusti parven kaiteelle karjalaisen 

juhlaperinteen mukaisesti ja ateljeen lattialle hän asetti karhuntaljan. Historioitsija Okkosen mukaan 

Gallénin tavoitteena oli luoda Kalelasta suomalaisen sisustustyylin malliesimerkki.301 Kalelan 

sisustus ei kuitenkaan perustunut vain Gallénin suunnittelemille tai valmistamille 

sisustuselementeille, koska talossa oli myös ulkomailta tuotuja esineitä ja perittyjä 

tyylihuonekaluja, jotka antoivat rakennukselle säätyläistalon piirteen. Makuuhuoneessa oli Mary 

Gallénin perimiä tyylihuonekaluja ja makuuhuoneen ja keittiön seinät oli tapetoitu. 

Ulkomaanmatkoilta ostetut esineet ja tekstiilit, kuten italialaiset alttariliinat ja ranskalaiset 

gobeliinit, muodostuivat vuosien aikana osaksi sisustusta. Opiskeluaikanaan Pariisissa Gallén oli 

                                                           
294 Lindqvist, Ojanen 2006, 144; Häggman 2007, 117. 
295 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 228. 
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298 Okkonen 1949, 348; Gallen-Kallela-Sirén 2001, 224, 229. 
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hankkinut itselleen goottilaisen kaapin, jonka hän toi mukanaan myös Kalelaan.302 Edellä kerrotun 

perusteella voidaan todeta, että Kalelan sisustus ei edustanut vain suomalaista sisustustyyliä, vaan 

siihen sekoittui piirteitä monien eri maiden sisustuskulttuureista. Kalelassa oli uusia sekä vanhoja 

esineitä, tekstiileitä ja sinne suunniteltuja sekä perittyjä huonekaluja. Ilmiselvästi Gallén oli 

kuitenkin kiinnostunut sisustamisesta. Hän halusi vaikuttaa siihen, miltä koti näytti ja millaisen 

tunnelman siellä olevat esineet loivat. 

 

Halosenniemessä oli seitsemän huonetta ja keittiö, joten tilaa riitti lopulta kahdeksanlapsiseksi 

muodostuneelle perheelle.303 Halosenniemen sisustuksessa itse tekeminen oli luonnollista jo 

perheen tiukan taloudellisen tilanteen takia, mutta myös Halosen yksinkertaisuutta suosivan maun 

vuoksi.304 Aluksi Halonen suunnitteli ja valmisti taiteilijakodin pöydät, penkit ja muut kalusteet itse, 

mutta myöhemmin huonekaluja myös teetettiin Halosen mallipiirroksista Tuusulan 

kansanopistossa.305 Ateljeerakennuksen huonekaluja valmistettiin kelopuusta, mutta materiaalina 

käytettiin myös tuoretta puuta. Suomalaisen tavan mukaan huonekaluja ei maalattu vaan puun oma 

väri sai jäädä näkyviin. Ovenkahvoiksi Halonen valitsi sopivasti vääntyneitä oksia. Kodin puiset 

huonekalut sopivat hyvin yhteen leveän lankkulattian ja paljaan hirsiseinän kanssa. Ateljeen yksi 

seinä vuorattiin pinkopahvilla ilmeisesti siitä syystä, että pahviin oli helpompi ripustaa tauluja kuin 

hirsiseinään.306 Kylmyyden eristämiseksi ruokasalin seiniä päällystettiin puolestaan Maija Halosen 

tekemällä kaislamatolla. Talon harvat tyylihuonekalut hankittiin huutokaupasta tai vaihdettiin 

tauluihin. Muun muassa vanhempien makuuhuoneeseen sijoitetut rokokootuolit oli vaihdettu 

Hörhammerin galleriassa tauluihin. Halosenniemen juhla-astiasto oli samanlainen kuin 

Visavuoressa ja kumpaankin kotiin astiasto oli tuotu Pariisista.307 

 

Maija Halonen piti huolta Halosenniemen tekstiileistä. Hän värjäsi langat, ompeli ja kutoi.308 

Kudonnaisissaan Maija Halonen pitäytyi kansanomaisissa kuvioissa kuten ruuduissa. 

Jugendaiheisia kuvioita hän ei käyttänyt. Saattaa olla, että osa Halosenniemen tekstiileistä oli Pekka 

Halosen luonnostelemia, sillä hän suunnitteli ainakin mattoja. Taideteollisuusyhdistyksen 

arpajaisissa vuonna 1903 oli neljä Pekka Halosen mattoa.309 Taideteollinen innostus oli yleistä 
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taiteilijoiden keskuudessa 1900-luvun vaihteessa. Esimerkiksi Gallén suunnitteli vuoden 1900 

Pariisin maailmannäyttelyn Iiris-huoneeseen kuvakudosfriisit sekä huonekalut.310 

Perusolemukseltaan Halosenniemen sisustus oli käytännöllistä, pelkistettyä ja puhtaita luonnon 

materiaaleja ja muotoja suosivaa. 

 

Merkittävässä osassa ateljeekodeissa olivat takat ja tiili- sekä kaakeliuunit. Ne olivat välttämättömiä 

talon lämmityksessä ja siksi niitä muurattiinkin useisiin huoneisiin. Ehkä juuri uunien suuren 

määrän vuoksi myös niiden ulkonäköön kiinnitettiin erityistä huomiota. Myöhemmässä Visavuoren 

taiteilijakodissa oli seitsemän uunia. Kaikki takat olivat keskenään erinäköisiä, sillä Wikström 

muotoili jokaisen takan osaksi huoneen sisustusta. Materiaalit ja muoto päätettiin harkiten. 

Wikström lasitti uunien tiilet itse ja takoi osan uuninluukuista.311 Kalelan uunien laatat Gallén sai 

edullisesti kaakelitehtaalta, sillä ne eivät olleet tasavärisiä. Gallén suunnitteli uunit siten, että 

Kalelan jokaiseen huoneeseen tuli erivärinen lämmönlähde.312 Uunien aseman tärkeyttä kuvasi se, 

että Halosen rakentaessa ateljeetaloaan, Wikström lähetti kirjeessään hänelle piirustuksen uunin 

mallista. Tapauksesta kertoi Halosen vastaus Wikströmin kirjeeseen lokakuussa 1901. ”Uunisi 

piirustuksesi näyttää hyvin lupaavalta, minulle kuitenkin on jo myöhäistä sillä ainoa uuni johon se 

olisi käynyt niin se on jo valmis. Kyllä se on hyvin käytännöllinen lämpimyydenkin puolesta. Siitä 

ei voi mennä lämmintä hukkaan yhtään.”313 Kirjeissä keskusteltiin, kysyttiin neuvoja ja annettiin 

ohjeita niin uunien lämmönpitävyydestä kuin niiden esteettisyydestäkin. Samassa kirjeessä Halonen 

tiedusteli vielä ohjeita tiilien lasittamista varten. Halosenniemen takoista, tiili- ja kaakeliuuneista 

tuli persoonallisia lasitettujen tiilien sekä muodon ansiosta. Kaikkiin uuneihin ei tosin väriainetta 

riittänyt.314  

 

Taiteilijakodeista muodostui kokonaistaideteoksia sovittamalla yhteen talon arkkitehtuuri, sisustus 

ja ympäröivä luonto. Kokonaisuus oli tärkeä Wikströmille, Gallénille ja Haloselle, eikä mitään 

osiota jätetty vähemmälle huomiolle. Kodeissa taiteilijat toimivat muotoilijoina ja visionääreinä. He 

eivät kuitenkaan tyytyneet vain suunnittelemaan esineitä ja huonekaluja vaan valmistivat niitä myös 

itse. Voidaankin sanoa, että se miltä ateljeekodit näyttivät sisältä, oli pitkälti taiteilijoiden 

muovaamaa. Vaimot pääsivät vaikuttamaan kotien sisustukseen tekstiilejä suunnittelemalla ja 

kutomalla. Tosin myös taiteilijat olivat kiinnostuneet kudonnaisten suunnittelusta ja toisinaan 
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aviovaimon, kuten Mary Gallénin, piti toteuttaa miehensä hahmottelemat tekstiilimallit. 

Wikströmin, Gallénin ja Halosen ateljeetalosta löytyi myös ulkomailta tuotuja esineitä eikä 

kenenkään talosta puuttunut porvarillisuuteen viittaavia tyylihuonekaluja. Tunteakseen olonsa 

mukavaksi he pyrkivät suunnittelemaan, valmistamaan ja keräämään kattonsa alle esineitä, joista he 

pitivät. Samalla taiteilijat loivat ateljeetaloistaan kodikkaita ja inspiroivia. 

 

 

5.2 Arki 

 

Elämä taiteilijakodeissa oli työntäyteistä, sillä isojen talojen ylläpidossa ja taloudenhoidossa riitti 

puuhaa taiteellisen työn rinnalla. Talon lämmitykseen, halkojen hakkuuseen, lumen luontiin, veden 

kantamiseen, ruoanlaittamiseen, siivoamiseen ja muihin taloustöihin meni oma aikansa. Suuren 

työmäärän vuoksi Visavuoreen, Kalelaan ja Halosennimeen palkattiinkin työväkeä arjen askareiden 

hoitamiseen. Muutettuaan Visavuoreen Wikström kertoi kirjeessään Haloselle, että hänen talouttaan 

olivat tulleet hoitamaan ”ruuanlaittaja ja siivooja” 315. Palvelusväen pito oli yleistä 1800-luvulla316 ja 

Wikströmille, Gallénille ja Haloselle se oli itsestään selvä asia. Jo taiteilijakoteja suunnitellessaan 

he olivat huomioineet palvelusväen, sillä myöhemmin jokaisesta talosta löytyi pieni 

palvelijanhuone, joka oli sijoitettu keittiön viereen.317 Kunnollisen palvelijan saaminen ei aina ollut 

kuitenkaan helppoa, mikä jouduttiin kokemaan Kalelassa. Ison talon suuri työmäärä pelotti 

palvelijoita ja he tunsivat Kalelan olevan kovin syrjässä.318 Halkojen hakkuuseen ja raskaimpiin 

ulkotöihin pyrittiinkin saamaan apua taiteilijoiden opissa olleilta taideopiskelijoilta.319 

 

Arkielämässä paljastuivat talojen ja maalla asumisen hyvät sekä huonot puolet. Useista takoista 

huolimatta ateljeet saattoivat jäädä viileiksi talvipakkasilla. Gallén joutui työskentelemään sisällä 

turkki päällä, sillä Kalelan ateljee oli todella kylmä. Hän oli rakentanut korkeaan työhuoneeseensa 

kaksi haukannokkaa muistuttavaa avotakkaa, minkä vuoksi lämpö katosi ylähuoneisiin ja ateljee jäi 

koleaksi ja vetoisaksi. Vuonna 1898 Gallén muurasi toisen huoneen avotakoista umpeen, jolloin 

lämmönpitävyys parani.320 Ilmeisesti seuraavana talvena Gallén pystyi työskentelemään ja 
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ihailemaan työhuoneestaan luonnon kauneutta paremmalla mielellä, sillä hän kertoi huolettoman 

oloisena Wikströmille tekemisistään pakkasten aikana tammikuussa 1899. ”Minä täällä 

hiljaisuudessa laittelen omiani vaan. Onhan sitä aina yhtä ja toista jonka kanssa (…) vehkeilee. 

Kova pakkanen –29 astetta komistaa luonnon ympärillä paratiisiksi.”321 Korjaustöiden jälkeen 

Kalelan ateljee oli lämpimämpi talvipakkasilla, mutta todennäköisesti ison huoneen lämpimänä 

pitäminen oli edelleen haastavaa ja työlästä. Taiteilijakotia suunnitellessaan Gallén ei ollut osannut 

ajatella kaikkia käytännön asioita. Vasta asuessaan Kalelassa hän huomasi ongelmat ja ryhtyessään 

korjaamaan niitä Gallén joutui luopumaan rakennukseen suunnittelemistaan esteettisistä 

yksityiskohdista, kuten toisesta haukannokkatulisijasta. 

 

Ystävysten kirjeenvaihdon perusteella taiteilijakotien arki oli tyyntä, vaatimatonta ja ilmeisesti juuri 

siitä syystä myös onnellista. Syksyllä 1894 Wikström kirjoitti Haloselle. ”Kaikessa ystävyydessä 

sinun kuitenkin on mahdotoin aavistaa kuinka tämä omassa torpassa asuminen kuitenkin on hauskaa 

(…)” 322 Wikström oli kokenut niin suuren onnentunteen, ettei uskonut kenenkään, edes hyvän 

ystävän, ymmärtävän hänen mielentilaansa. Todennäköisesti Wikström ajatteli, että omassa talossa 

asuminen piti kokea ennen kuin siitä koituvan ilontunteen pystyi käsittämään. Taiteilijakotien 

lisäksi onnellisuutta ystävysten elämään toivat vaimo ja perhe. Tuoreena aviomiehenä kesällä 1895 

Wikström kirjoitti Gallénille.  

 

”Olen nyt nainut mies niin kuin teidät ja nuori emäntäni istuu juuri tässä vastapäätä 

ja kirjoittaa äidillensä. Nuori, iloinen, hyvä ja lämmin on hän kuin päivän paiste ja 

meidän on oikein hyvä olla täällä omassa torpassamme, jossa on jo hyvä sauna, 

pesutupa, tarpeelliset ulkohuoneet, kellarit ym. ym. Niin että oikein kelvollisesti alkaa 

toimeen tulla.”323 

 

Gallén kertoi puolestaan Wikströmille syksyllä 1896 Kalelan lauantai-illan tunnelmista. ”Vaimoni 

(…) istuu tässä pöydän päässä lapsi sylissään. On lauantai-ilta, kohta mennään kylpemään.”324 

Kirjeissään niin Wikström kuin Gallénkin vaikuttivat tyytyväisiltä elämätilanteisiinsa. Wikströmille 

avioliitto oli vielä uusia asia, mistä syystä hän luultavasti halusi kertoa vaimostaan ja yhteisen 

elämänsä alusta Visavuorella. Gallén sitä vastoin puolihuolimattomasti mainitsi vaimon, lapsen ja 

ilmeisesti joka lauantaisen saunomisen. Gallénin kuvaus oli pilkahdus Kalelan jokapäiväisestä 
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elämästä, kun taas Emil ja Alice Wikström vielä opettelivat omia rutiinejaan yhteisessä kodissaan. 

Tunnelmakuvakset ovat merkittäviä, sillä yleensä ystävysten välisessä kirjeenvaihdossa vaimosta ja 

perheestä puhuttiin vain perheenlisäysten ja terveisten yhteydessä. Se, millainen kodin ilmapiiri oli, 

kuulsi läpi kirjeiden lyhyistäkin viittauksista perhe-elämään. Kirjeiden perusteella taiteilijakotien 

tunnelma oli lämmin ja leppoisa. Tyyntä ja lempeää ilmapiiriä ystävykset olivat tavoitelleetkin 

muuttaessaan maalle. Ateljeekodit eivät olleet pelkkiä ateljeita tai koteja vaan niissä sovitettiin 

yhteen perheen arki ja taiteilijan työ. Isoissa rakennuksissa oli tilaa molemmille. 

 

Perheestä, taideopiskelijoista ja palvelusväestä huolimatta taiteilijakodeissa taiteilijat saivat 

kaipaamansa työrauhan. Asuessaan Visavuorella, Wikström kirjoitti Haloselle talvella 1894. 

”Erkaantua pois ihmisistä on henkisesti työskentelevän ensimmäinen ehto.”325 Ateljeetaloissaan 

taiteilijakolmikko pystyi vaikuttamaan arkeensa. Jos he tunsivat tarvitsevansa tilaa ja yksinäisyyttä, 

heidän ei ollut välttämätöntä ottaa luokseen vieraita, taideopiskelijoita eikä palvelusväkeä. 

Apuvoiman puute kuitenkin lisäsi Wikströmin, Gallénin ja Halosen työmäärää, sillä silloin myös 

ateljeetalojen käytännöntyöt jäivät heidän vastuulleen. Pariisissa asuessaan Wikström kaipasi 

Visavuoren levollisuuteen, jonka hän oli menettänyt kodin tuhouduttua tulipalossa. Visavuori ja sen 

rauha olivat luultavasti Wikströmin mielessä, kun hän kirjoitti kirjettä Pariisista Gallénille 

syyskuussa 1898.  

 

”Onnellinen sinä joka asut pirtissäsi ja vapaana miehenä teet mitä tahdot, ja erittäin 

onnellinen kun olet omalla niemelläsi. Suomalaisen järven rannalla. Voi hyvin siellä 

ja muista aina jos onkin vastuksia miten paljo siellä on parempi kuin muualla tässä 

matoisessa maailmassa.”326 

 

Wikström muistutti Gallénia, kuinka onnellinen Gallén sai olla, kun hän asui Kalelassa eikä ollut 

sitoutunut monta vuotta kestävän tilaustyön tekemiseen. Samanlaisissa tunnelmissa Wikström oli 

kirjoittanut Pariisista Haloselle jo aiemmin vuonna 1898. ”Minäkin pakenen täältä Visavuoreen 

pyhärauhaan kun on tämä koetus aika kärsittynä. Siellä tahdon elää vaatimatonta, rehellistä elämää 

työlleni ja perheelleni uskollisena. Jatkaa sitä jota aloitin (…)”327 Edellisistä kirjeistä voidaan 

päätellä, että Wikström koki saavuttaneensa rauhantunteen Visavuorella ja halusi jatkaa siellä 

elämäänsä työnsä ja perheensä parissa. Wikström uskoi myös Gallénin olevan onnellisempi Kalelan 
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taiteilijakodissaan kuin missään muualla. Pariisissa ollessaan Wikström ikävöi seudulle, jossa oli 

saanut elää sellaista elämää, josta oli haaveillut. 

 

Ateljeekotien arkeen haluttiin välillä myös vaihtelua ja sitä toivat sukulaisten ja ystävien vierailut. 

Vierailuiden vuoksi taiteilijoiden työrauha rikkoontui, mutta se ei yleensä heitä haitannut. 

Maaliskuussa 1899 Halonen kuitenkin kirjoitti Gallénille varovasti kertoessaan kyläilyaikeistaan 

Kalelaan. ”Minä olen ajatellut vielä näiden lumien aikana käydä yhden illan rauhan Sinulta 

häiritsemässä, jos et aivan jyrkkää vastarintaa sitä vastaan pane. Pientä vastarintaa minun ei auta 

säikähtää.”328 Halonen tunsi hyvän ystävänsä Gallénin reaktiot ja mieltymykset niin hyvin, että tiesi 

vierailunsa häiritsevän Gallénin työskentelyä, mutta arveli myös, ettei kumpikaan lopulta katuisi 

tapaamista. Taiteilijakolmikon kirjeenvaihdon mukaan he vierailivat toistensa luona, mutta eivät 

kovin usein. Koska ystävysten ateljeekodit sijaitsivat eri paikkakunnilla, välimatkat olivat pitkiä ja 

matkustaminen arvokasta, vierailuja tehtiin suurin piirtein kerran tai kaksi vuodessa. Kirjeissään 

ystävykset odottivat vierailuita toistensa luo ja muistelivat, kuinka mukavia tapaamiset olivat 

olleet.329 Halonen kertoi tunnelmistaan Wikströmille hänen vierailunsa jälkeen talvella 1900. 

”Täällä järvenpäässä elellään aivan vaatimattomasti joka päiväiväisen lumen tulon ja pimeiden 

päivien kanssa. Aurinkoa en muista nähneeni kun pari kertaa sitten sinun lähdettyäsi. Mutta ei 

väliäkään kylläpähän vielä kerran tulee.”330 Vaikuttaa siltä, että Wikströmin lähdettyä 

Halosenniemen arki oli vakaata ja hiljaista. Vieraiden kanssa syötiin, juotiin, saunottiin, uitiin tai 

musisoitiin, mutta ennen kaikkea keskusteltiin.331 Ajatustenvaihto kasvotusten oli ystävyksille 

tärkeää. Wikström pyrkikin muodostamaan ateljeestaan syvällisten ajatusten pesän, mistä hän kertoi 

Haloselle elokuussa 1894. ”Atelieristani teen todellisen kirkon jossa pyhät ajatukset viihtyvät ja 

jossa toivon niiden tulevan.”332 Halosen vieraillessa Visavuoressa syksyllä 1894 hän ja Wikström 

käyttivät yhteistä alastonmallia. Wikström teki veistosta ja Halonen maalasi. Todennäköisesti 

samalla keskusteltiin taiteesta, mutta myös hengellisistä asioista, sillä vierailun aikana molemmat 

lukivat teosofista kirjallisuutta.333 Yhdessä Wikström ja Halonen pystyivät vaihtamaan ajatuksia 

molempia askarruttaneista hengellisistä kysymyksistä. Näyttää siltä, että Wikströmin suunnitelma 

ateljeesta paikkana, jossa syntyi ajatuksia ja keskusteluja, kävi toteen. Taiteilijakodeissaan 
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332 Wikströmin kirje Haloselle 23.8.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
333 Lindström 1957, 92. 
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ystävykset tutkiskelivat sisimpäänsä, kamppailivat voittaakseen itsekkyytensä ja pyrkivät 

kehittymään niin ihmisinä kuin taiteilijoina. 

 

Vierailuiden ja laajan kirjeenvaihtoverkoston lisäksi maaseudulle saatiin uutisia lehtien välityksellä.  

Taidemaailman uusista virtauksista kertoivat ulkomaiset taidejulkaisut, joita ystävykset tilasivat. 

Taidelehtien asema tiedonvälittäjinä korostui, kun Wikström, Gallén ja Halonen muuttivat maalle. 

Englantilainen The Studio-lehti julkaisi ensimmäisen numeronsa vuonna 1893. Berliinissä Pan-

taidejulkaisu aloitti toimintansa vuonna 1895 ja Münchenissä Jugend-julkaisu vuonna 1896.334 The 

Studio-taidelehti oli tuttu taiteilijakolmikolle, sillä ainakin Gallén ja Wikström tilasivat sitä ja 

todennäköisesti myös Halonen, koska hänen töitään esiteltiin lehdessä.335 Pan-julkaisu, joka edusti 

eurooppalaisen nykytaiteen kärkeä, lienee myös tuttu taiteilijakolmikolle, koska Gallén osallistui 

avajaisnumeron kuvittamiseen.336 Ystävysten kiinnostus lukemiseen kävi ilmi myös siinä, että 

Kalelassa ja Halosenniemessä oli kirjastonurkkaus, jossa sai rauhassa syventyä kirjallisuuden 

pariin.337 

 

Kirjallisuuden ohella myös musiikki oli tärkeä osa ystävysten elämää, mikä näkyi heidän taloissaan. 

Halosenniemen ateljeessa oli piano ja Kalelassa flyygeli. Taiteilijoiden vaimot soittivat niitä ja 

musiikki auttoi Halosta ja Gallénia työskentelemään.338 Myöhemmin Kalelaan hankittiin myös 

urut.339 Kiinnostus urkujen ostamiseen syntyi varmaankin Wikströmin ajatuksesta hankkia sellaiset. 

Wikström kirjoitti suunnitelmistaan Haloselle elokuussa 1894. 

 

”Veljeni on urkurakentaja kuten tiedät ja minä olen hänen kanssansa välipuheissa 

pienistä kuusiäänisistä uruista jotka minä asetan atelieriini erityiselle lehterille 

lähelle makuuhuoneeni ovea, niin että sinne pääsen painamaan joitakuita juhlallisia 

akoordia jotka tärisyttävät keuhkoja ja panevat sydämen hienoimmat tunteet 

väräjämään ja antavat voimaa ja rakkautta päiväiseen työhön!”340  

 

                                                           
334 Okkonen 1949, 195. 
335 Visavuoren museon arkistossa on The Studio-lehtiä numerosta vol VI eli vuodesta 1896 lähtien. Jos Wikström tilasi 
lehteä jo aiemmin, luultavasti vol VI vanhemmat kappaleet paloivat Visavuoren tulipalossa 13.8.1896; Okkonen 1949, 
195; Lindström 1957, 104, 117. 
336 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 221. 
337 Gallen-Kallela, Aivi 2006, 199; Lindqvist, Ojanen 2006, 81. 
338 Halonen, Antti 1946, 17; Tirkkonen 1999, 45; Gallen-Kallela, Kirsti 1965, 104. 
339 Okkonen 1949, 346. 
340 Wikströmin kirje Haloselle 23.8.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
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Wikström mielsi musiikin työn vastapainoksi ja uskoi musiikin antavan voimaa taiteen tekemiseen. 

Wikström ei kuitenkaan ehtinyt saada urkujaan ateljeekotiinsa ennen sen palamista. Hän kirjoitti 

asiasta Gallénille loppukesällä 1896. ”Olen iloinen etten ollut saanut urkujani tänne tulen suuhun. 

Ne tulevat nyt kappelini koristeeksi.”341 Kappeli-nimellä Wikström viittasi jo uusiin Visavuoren 

rakennuksiin.342 Urkujen lisäksi Wikström soitti huilua ja klarinettia. Halosen instrumentti oli 

kannel, joka oli hänelle tuttu lapsuudenkodista.343 Pariisissa Haloselle oli tullut niin ikävä 

kanteleensoittoa, että hän oli tehnyt siellä itselleen kanteleen.344 Myös Galléninlle soitin oli 

läheinen, sillä hänkin osasi rakentaa kanteleen.345 

 

Wikström, Gallén ja Halonen olivat tottuneet pitämään kunnostan huolta liikunnan avulla ja sitä he 

jatkoivat myös taiteilijakodeissaan. Wikström oli aloittanut voimistelun opiskeluaikanaan, kun 

lääkäri oli pitänyt häntä heikkona ja arvellut ettei hän siitä syystä eläisi pitkään. Ilmeisesti lääkärin 

varoituksen seurauksena voimistelu kuului edelleen Wikströmin päiväohjelmaan hänen asuessa 

Visavuoressa.346 Halonen oli aina pitänyt voimistelusta ja suositteli sitä kirjeissään kihlatulleen 

Maija Mäkisellekin. Pariisissa taidemaalari Paul Gauguinin oppilaana talvella 1894 ollessa Halonen 

voimisteli tauoilla ahkerasti, sillä Gauguinin ateljeessa oli voimistelutelineet.347 Gallén puolestaan 

asensi Kalelan ateljeehen katosta roikkuvan voimistelutangon, jonka avulla hän voimisteli ja 

venytteli. Pariisissa Gallén oli harrastanut nyrkkeilyä, mutta Kalelassa ei ollut nyrkkeilysäkkiä. 

Ystävysten ei kuitenkaan tarvinnut harrastaa liikuntaa vain sisätiloissa, sillä taiteilijakotien 

ympäristöt tarjosivat mahdollisuuden monenlaiseen urheiluun ja ulkoiluun vuodenaikojen mukaan. 

Talvella hiihdettiin, luisteltiin ja potkukelkkailttiin. Mary Gallén kertoi äidilleen Aina Slöörille 

keväällä 1896 kirjeessään, että hän oli potkukelkkaillut järvenjäällä ja Axel Gallén oli luistellut. 

Lopulta he olivat kokeilleet samaa myös purjeen kanssa. Mary Gallén oli istunut kelkassa ja Axel 

Gallén oli seissyt kelkan takana luistimilla. Molemmat olivat pitäneet kiinni purjeesta ja tuulen 

voimasta he olivat menneet kovaa vauhtia järvenjäällä.348 Vaikka kaikissa taiteilijakodeissa ei 

olisikaan ollut luistimia tai potkukelkkaa, niin sukset niistä kuitenkin löytyivät. Sukset kuuluivat 

ateljeekotien perusvarusteisiin, sillä niillä oli helppo liikkua lumisessa maastossa. Gallén oli itse 

                                                           
341 Wikströmin kirje Gallénille 24.8.1896, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
342 Wikström käytti jo ensimmäisestä Visavuorenrakennuksesta kirkko-nimitystä. Wikströmin kirje Haloselle 23.8.1894, 
Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. Viikko tulipalon jälkeen Wikström suunnitteli jo uutta 
Visavuoren rakennusta. Lehtinen 2004, 18. 
343 Suomalainen 1982, 20; ”Tupatölli omalle turpeelle” Halosenniemen taiteilijakoti 2005, 38. 
344 Halosen kirje Gallénille 22.4.1894, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 38. 
345 Konttinen 2001, 181. 
346 Suomalainen 1982, 21; Ivalo 1984, 21. 
347 Lindström 1957, 75. 
348 Mary Gallénin kirje Aina Slöörille kevät 1896. Gallen-Kallela, Kirsti 1965, 113-114. 
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valmistanut sukset perheenjäsenilleen.349 Luultavasti Halonen hiihti paljon maalausmatkoillaan, 

koska hän maalasi pääasiassa ulkona.350 Gallén piti hiihtoretkillään mukanansa kuparilevyä ja 

neulaa siltä varalta, että hän saattoi jo luonnossa jäljentää näkemänsä.351 

 

Kesäisin Wikström, Gallén ja Halonen saattoivat uida, kalastaa ja veneillä. Wikström kuvaili 

Haloselle talonsa ympäristöä elokuussa 1894 ja kertoi, kuinka aikoi liikkua siellä vuodenaikojen 

mukaan. ”(…) suuri selkä niemen ympärillä ja pieni kepeä vene jolla soutelen ja talvella sukset. 

(…) Olen näet saanut Keuruulta pienen kepeän suotuveneen ja aion mennä koettamaan mitenkä se 

tuulta ja aaltoja kävisi.352 Visavuoressa oli soutuvene, mutta Kalelassa oli soutuveneen lisäksi 

kanootti ja Gallénin langon Mikko Slöörin jokipurjevene, joten Kalelan veneilymahdollisuudet 

olivat runsaat. Veneilyn ja kalastuksen lisäksi Gallén piti pyöräilystä ja metsässä kävelystä.353 

Gallén saattoi liikkua metsässä myös aseen kanssa, sillä hän omisti sellaisen. Muistelmissaan 

Gallén kertoi, kuinka hän oli vastentahtoisesti joutunut ampumaan palokärjen saadakseen mallin 

samannimistä maalaustaan varten. Toisaalta Gallén harmitteli, ettei ampunut karhua Paanajärven 

matkalla vuonna 1892, vaikka hänellä oli ase mukanaan.354 Samalla retkellä Gallén ampui kuitenkin 

sorsia todennäköisesti perheensä ravinnoksi.355 Edellisen perusteella voidaan todeta, että tarvittaessa 

Gallén käytti asettaan ruoan ja eläinmallin hankintaan, vaikka Okkosen mukaan Gallén ei ollut 

aktiivinen metsästäjä.356 Gallénin lisäksi ilmeisesti myös Wikström omisti aseen, sillä hänen Vienan 

Karjalan matkan varusteisiinsa kuului kivääri. Wikströmin matkakumppani Sparre sanoi aseen 

tuoneen matkalla turvallisuudentunnetta ja auttoi ruoan hankinnassa.357 Gallén sekä Wikström 

osasivat käyttää kantamaansa asetta, vaikka eivät kovin ahkeria metsästäjiä olisivat olleetkaan. 

Kirjeenvaihdossaan ystävykset eivät puhuneet metsästyksestä eivätkä aseista. 

 

Kesällä kolmikolla oli paljon tekemistä myös ateljeekotien ympäristössä. Halosen vieraillessa 

Visavuorella syksyllä 1894 hän kertoi Maija Mäkiselle puuhistaan Wikströmin kanssa. ”Olemme 

täällä tuumineet ja mietiskelleet kaikenlaista; käyneet joka puun ja kiven vieressä tarkastelemassa 

mitä mihinkin voisi istuttaa ja laittaa. Kyllä tänne saa vähällä laittamisella niin hauskaa, ettei voi 

                                                           
349 Gallen-Kallela, Aivi 2006, 211. 
350 Lindström 1957, 324. 
351 Gallénin kirje Johannes Öhqvistille 1899. Gallen-Kallela, Kirsti 1965, 198. 
352 Wikströmin kirje Haloselle 23.8.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
353 Gallen-Kallela, Aivi 2006, 211; Okkonen 1949, 355-356; Karvonen-Kannas 2004, 84. 
354 Gallen-Kallela, Akseli 1955, 220. 
355 Gallen-Kallela, Aivi 1992, 10. 
356 Okkonen 1949, 355-356. 
357 Sparre 1930, 28.  
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toivoa hauskempaa.”358 Wikström perustikin taiteilijakotinsa ympärille koriste- ja hyötypuutarhan ja 

perunamaan. Vuosien aikana puutarha laajeni ja kasvien lajimäärä kasvoi. Wikström istutti tammia, 

omena-, kirsikka- ja päärynäpuita, marjapensaita, perennoja, sekä monia muita kukkalajeja.359 

Ennen kuin Wikströmin ateljeerakennus oli valmis, hän kertoi Haloselle kesällä 1894, mitä 

Visavuorella jo kasvoi. ”Perunat ja kaura siellä kasvaa rehottaa ihan mustana.”360 Saman vuoden 

syksynä Wikström kirjoitti Haloselle: ”Ja kun olen työstä väsynyt on minulla puutarha alulla 

(…)” 361 Puutarhanhoito, sen kauneudesta ja sadosta nauttiminen olivat vaihtelua veistotyölle ja 

tärkeitä asioita Wikströmille. Visavuoressa oli myös eläimiä, ainakin kanoja. Tämä ilmenee 

kirjeestä, jossa Wikström pyysi äitiään Visavuoreen hoitaman kanoja ja kukkasia, siksi aikaa kun 

hän oli vaimoineen ulkomaanmatkalla.362 

 

Kalelaan oli hankittu vuonna 1897 porsas. Mary Gallénin raskauden myötä vuonna 1898 päätettiin 

ostaa lisää kotieläimiä, kaksi lehmää ja kanoja. Eläinten hankkimisella pyrittiin parantamaan 

nelihenkiseksi kasvavan perheen ruokataloutta, sillä Gallénint eivät halunneet olla vain ostoruoan 

varassa.363 Ilmeisesti kotieläimistä huolehtiminen oli kuitenkin uutta ja vierasta Galléneille, koska 

Mary Gallén joutui lukemaan talouskirjasta lehmänhoito-ohjetta.364 Näyttää siltä, ettei Axel 

Gallénia virkamiesperheen poikana oltu perehdytetty eläintenhoitoon, vaikka hän oli viettänyt 

lapsuutensa maatilalla.365 Todennäköisesti eläimistä ja kasvimaasta huolehtiminen jäivät suureksi 

osaksi Mary Gallénin ja palvelusväen harteille, sillä Axel Gallénilla ei ollut aikaa, eikä luultavasti 

suurta intoakaan, niiden hoitamiseen. 

 

Kalelan ympäristössä viljelyksille ei ollut juuri sopivaa maata. Maasto oli kalliopohjaista 

mäntymetsää eikä Gallén halunnut, että tontilta kaadetaan puita. Tiheän puuston takaa istutukset 

eivät saaneet kunnolla valoa.366 Mary Gallén piti kuitenkin kasvimaata ja kasvatti kasvilavoissa 

vihanneksia. Kalelan valmistuttua Axel Gallén suunnitteli päärynäpuiden istutusta ja tilasikin niitä, 

mutta lähetys hävisi matkalla.367 Laajuudeltaan ja lajistoltaan Kalelan puutarha oli selvästi niukempi 

kuin Visavuoren ja Halosennimen puutarhat. Halosenniemessä Maija Halonen hoiti kasvimaata, 

                                                           
358 Pekka Halosen kirje Maija Mäkiselle loppusyksy 1894, Taidehistorialliset asiakirja-arkistot / Taiteilijakirjekokoelma 
TKK/Ha 182, VMT/KKA. 
359 Lindqvist, Ojanen 2006, 149; Lehtinen 204, 19. 
360 Wikströmin kirje Haloselle 17.7.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30,  HYK. 
361 Wikströmin kirje Haloselle 23.8.1894, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30, HYK. 
362 Emil Wikströmin kirje Gustava Wikströmille 20.2.1896. Suomalainen 1982, 60. 
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josta saatiin perheen ruokapöytään vihanneksia ja juureksia. Kasvilavoissa hän kasvatti tomaatteja 

ja kurkkuja, puutarhassa oli omenapuita ja marjapensaita. Halosenniemessä otettiin talteen myös 

mehiläisten keräämä hunaja. Pekka Halonen osallistui puutarhan ja metsän antimien 

hyödyntämiseen valmistamalla sadosta raparperi- tai mustikkaviiniä. Tupakka-kasvista hän kääri 

sikareita vieraita varten.368 Joka syksyinen suurityö taiteilijakodeissa oli metsän ja puutarhan 

antimien varastoiminen ja säilöminen talvea varten. Pyrittiin omavaraisuuteen, ettei jouduttu 

olemaan niin paljon talollisilta ja kaupasta ostetun tai sukulaisilta saadun ruoan varassa. 

Taiteilijaperheiden ruokatalous oli kiinteässä yhteydessä vuodenaikojen rytmiin. 

 

Ateljeekodeissaan ja niiden ympäristössä Wikström, Gallén ja Halonen tekivät asioita, joista he 

pitivät. Talvella he saattoivat hiihtää, luistella ja potkukelkkailla. Kesällä uida, veneillä, kalastaa, 

pyöräillä ja hoitaa puutarhaa. Koska tahansa he saattoivat lukea kirjallisuutta, voimistella, 

musisoida, filosofoida ja viettää aikaa perheen parissa. Kotien arki ei kuitenkaan ollut pelkkää 

vapaa-aikaa ja hauskanpitoa, sillä isoissa taloissa oli hoidettavana paljon käytännön töitä. Lähes 

päivittäisiä raskaita töitä olivat halonhakkuu, uunien lämmitys, lumenluonti, eläintenhoito ja 

taloustyöt. Aherrettavaa riitti koko perheelle, vaikka ateljeekodeissa oli palvelusväkeäkin. 

Taiteilijoiden työpäivät ateljeissaan olivat pitkiä. Välillä he kokivat työn aiheuttamaa masennusta ja 

epävarmuutta, mutta toisinaan taas hyvää mieltä siitä, että saivat tehdä työtä, josta nauttivat. Uutisia 

muualta ja taidemaailman tapahtumista ystävykset saivat taidejulkaisujen, kirjeenvaihtoverkoston ja 

taiteilijakodeissa käyvien vieraiden välityksellä. Omissa kodeissaan he saivat tarvitsemansa 

työrauhan ja heillä oli mahdollisuus onneen. 

 

 

6 Kaukokaipuu 

 

Suomi ja sen maaseutu eivät kuitenkaan taanneet taiteilijakolmikon sydämiin ikuista rauhaa. Pian 

Suomeen asettumisensa jälkeen he ryhtyivät jo suunnittelemaan matkoja ulkomaille. Kiinnostus 

ulkomaan taiteen uusiin suuntauksiin säilyi, vaikka Suomessa haluttiinkin tehdä omintakeista 

taidetta. Ulkomaanmatkat antoivat ystävyksille virikkeitä ja ehkä siellä samalla tarkistettiin, 

tuntuiko suomalainen ateljeekoti edelleen parhaimmalta asuinpaikalta maailmassa. Haloselle 

ulkomaanmatkat olivat välttämättömiä 1890-luvun alussa, sillä hän suoritti jatko-opintonsa 

Pariisissa vasta silloin. Halosen Euroopan matkat olivatkin hieman eriluonteisia kuin Wikströmin ja 
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Gallénin, sillä hän ei ollut löytänyt vielä lopullista seutua ateljeekodilleen, kun Wikström ja Gallén 

jo asuivat taloissaan 1890-luvun puolivälissä. 

 

 

6.1 Pariisi, Berliini, Firenze, Rooma, Lontoo 

 

Suomalaisten suosimia taidekaupunkeja ulkomailla olivat Kööpenhamina ja Düsseldorf 1850-

luvulla ja 1870-luvulta eteenpäin tärkeimmäksi muodostui Pariisi. Taidekaupunkien johtotähtenä 

Pariisi joutui kuitenkin antamaan sijaa muille tulokkaille 1890-luvulla.369 Etenkin suomalaisten 

silmissä kiinnostus Pariisia kohtaan laantui ja mielenkiinto suunnattiin Firenzeen, Roomaan, 

Berliiniin, Müncheniin ja Lontooseen. Wikströmin mielestä vuonna 1898 ympäri maailmaa tehtiin 

yhtä hyvää tai jopa parempaa taidetta kuin Pariisissa.370 Wikströmin ajatusten mukaan Pariisiin ei 

kannattanut matkustaa enää 1890-luvun lopulla taiteen vuoksi. Johtavan taidekaupungin asema 

Euroopassa vaihteli kaupungin suosion ja ajan myötä. 

 

Ensimmäisenä, ateljeetalojen rakentamisen käynnistyttyä, ulkomailla vierailusta haaveili Wikström. 

Tammikuussa 1894 hän kirjoitti Pariisissa opiskelevalle Haloselle ajatuksistaan. 

 

”Pariisiin minun usein tekee mieleni, noin vaan käydä katsomassa mitä kaikkea uutta 

maailmassa nykyään tehdään. Se on kuitenkin henkisen maailman ahjo, ja se joka 

tahtoo riippua mukana sen täytyy (…) Pariisin suurista aatteista silloin tällöin 

ammentaa. Tahtoisin vaan noin hätä pikaa pistäytyä, sillä sinne asumaan ja 

työskentelemään en koskaan tule. Olen varma siitä että se antaisi uutta ruffia 

poialle.”371 

 

Wikström pohti ulkomaille lähtemistä, vaikka hänen ateljeekotinsa rakennustyöt olivat kesken. 

Talvella 1894 hän asui jo Sääksmäellä odottaen talonsa valmistumista. Luultavasti vuodenajan 

kylmyys ja pimeys olivat tuoneet Wikströmin mieleen ajatuksen Pariisiin matkustamisesta. 

Kirjeessä Wikström kuitenkin korosti sitä, että hän ei aikonut jäädä asumaan eikä työskentelemään 

kaupunkiin. Ilmeisesti Wikström pyrki vakuuttamaan Halosen siitä, että oli edelleen tyytyväinen 
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päätökseensä asettumisesta Suomen korpeen, vaikka kaipasikin ulkomaille. Myöhemmin samassa 

kirjeessä Wikström jatkoi:  

 

”Pariisi on muuten se maailma jossa ei rehellinen taidekaan voi kukoistaa (…) Sitä 

paitsi [Pariisissa] ovat kaikki, kuin yksi mies toinen toistensa vaikutuksen alaisina niin 

että omatakeinen ajatteleminen on tullut luonnolliseksi mahdottomuudeksi. Ideat ovat 

ikuisesti samat. Käsitys ja esitys tavat vaan muuttelevat.”372 

 

On kummallista, että samassa kirjeessä Wikström ensin ikävöi Pariisiin katsomaan kaupungin 

taidetta, jotta saisi virikkeitä omaan työhönsä, mutta toisaalta hän vähätteli koko metropolin taide-

elämää. Jos Wikström piti Pariisissa tehtyä taidetta yhtä ala-arvoisena kuin hän kirjeessään väitti, 

niin miksi hän kuitenkin halusi nähdä sitä. Luultavasti Wikström hieman liioitteli mietteitään. 

Wikströmille, Gallénille ja Haloselle oli muodostunut yhteinen mielipide siitä, että pariisilainen 

taide oli suurimmaksi osaksi huonoa. Todennäköisesti Wikströmin oli kirjeessään pönkitettävä 

yhteistä ajatusta, arvostelemalla kriittisesti pariisilaista taidetta, vaikka häntä kaupungin uudet 

taidevirtaukset kiinnostivatkin. 

 

Seuraavan kerran ulkomaanmatkaa Wikström suunnitteli syyskuussa 1894. Hän oli päässyt 

muuttamaan uuteen ateljeekotiinsa vasta edellisen kuukauden alussa, mutta se ei vaikuttanut hänen 

haluunsa matkustaa.373 Heti Wikström ei kuitenkaan ajatellut lähtevänsä pois Visavuoresta. 

”Myöhemmin syksyllä minä sitte teen pienen kierroksen ulkomaille ja olen jo jouluksi kotona 

jolloin aloitan työni täys todella.”374 Wikström kertoi mietteistään Haloselle. Ilmeisesti matkasta ei 

kuitenkaan tullut mitään, sillä hän lähti vasta joulun jälkeen Gallénin seurassa Manner-Eurooppaan. 

Wikström kirjoitti asiasta Haloselle joulukuussa 1894. 

 

”(…) olin myös taiteilijaseuran morroissa, jossa tapasin Gallénin, joka juuri oli tullut 

Ruovedeltä. Hänen kanssansa olimme pitkillä vifteillä pitkissä pakinoissa ja silloin 

yhtäkkiä päätin lähteä hänen mukaansa Kööpenhaminaan ja Berliiniin muutamaksi 

viikoksi katsomaan mitä siellä hommataan. Ja me lähdemme nyt lauantaina 

Hankoosta niin että kun tämä saapuu sinulle olen minä jo Itämerellä.”375 
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Koska Wikström oli suunnitellut pientä ulkomaanmatkaa jo syksyllä, hänen päätöksensä lähteä 

Gallénin kanssa ei luultavasti ollut niin äkkipikainen kuin miltä se kirjeessä kuulosti. Wikströmin 

uusi talo ja Gallénin tekeillä oleva taiteilijakoti, eivät pidättäneet ystävyksiä ulkomaan 

houkutuksilta. 

 

Gallén oli valmis jättämään ateljeekotinsa keskeneräisen työmaan, sillä hän oli turhautunut 

rakennustöiden hitauteen, mutta myös muut asiat vaivasivat häntä. Syksyn 1894 Suomen 

Taiteilijain taidenäyttelyssä Gallénin Symposium-maalaus oli saanut ankaraa kritiikkiä, mistä syystä 

Gallén oli pettynyt Suomen taideyleisöön. Gallén tunsi, ettei hänen taidettaan ymmärretty. 

Negatiivisten arvosteluiden myötä hänellä oli vaikeuksia saada myydyksi taideteoksiaan.376 Samaan 

aikaan Gallénin Berliinissä asuva ruotsalainen kirjailijaystävä Adolf Paul suostutteli Gallénia 

tulemaan kaupunkiin. Paul uskoi, että Berliinissä Gallénin taide otettaisiin suopeasti vastaan. 

Lopulta Gallén antoi periksi Paulin ehdotukselle ja lähti Berliiniin.377  

 

Berliini oli 1890-luvulla erityisesti skandinaavisten kulttuurihenkilöiden, kuten kirjailijoiden, 

muusikoiden ja taiteilijoiden suosiossa. Berliinin matkan päämääränä oli Gallénin tunnettavuuden 

laajentaminen taiteilijana ja uusien teosten myyntinäyttelyiden järjestäminen. Näyttelyiden oli 

tarkoitus myös kartuttaa perheen toimeentuloa. Yhteisnäyttely taidemaalari Edvard Munchin kanssa 

toikin Gallénille tunnettavuutta ja hyvät arvostelut. Korkeista odotuksista huolimatta hän ei saanut 

myydyksi Berliinissä kuin muutaman teoksen.378 Kaupungissa Gallénin mielialat vaihtelivat. Ensin 

hän piristyi saadessaan kokea uusia asioita, kuten oppia grafiikan painamista, osallistua Pan-

taidejulkaisun ensimmäisen numeron tekemiseen ja tutustua eri kulttuuripersooniin.379 Vähitellen 

hän alkoi kuitenkin väsyä seurapiirikutsuihin ja edustustilaisuuksiin. Gallén valitti koti-ikäväänsä, 

mutta suunnitteli samalla matkaa Italiaan eikä Suomeen palaamista.380 Hän pohti Italian matkan 

rahoituksen järjestämistä ja kirjoitti asiasta apelleen Kaarlo Slöörille. Matkasuunnitelmiaan Gallén 

perusteli siten, ettei hänen kannattanut palata vielä Ruovedelle, koska hän ei kuitenkaan voisi 

maalata rakenteilla olevassa ateljeessa.381 Vajaan viikonpäästä Gallénin mieli oli muuttunut, koska 

hän oli luopunut Italian matkan suunnittelusta. Lähes marttyyrimaisesti Gallén kertoi apelleen 

Slöörille, että hänen täytyi tehdä työtä perheensä toimeentulon turvaamiseksi ja sanoi olevansa 

                                                           
376 Gallen-Kallela, Kirsti 1965, 69; Gallen-Kallela, Aivi 2006, 189-190. 
377 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 216-217. 
378 Lindqvist, Ojanen 2006, 190; Gallen-Kallela-Sirén 2001, 217, 220; Gallen-Kallela, Aivi 2006, 190. 
379 Gallen-Kallela, Kirsti 1965, 78. 
380 Gallénin päiväkirja 19.3.1895. Gallen-Kallela, Kirsti 1965, 82. 
381 Gallénin kirje Kaarlo Slöörille 16.3.1896. Okkonen 1949, 307. 
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valmis maalaamaan myyntitauluja.382 Tästä voidaan päätellä, että koti-ikävästä huolimatta 

ateljeekodin rakennustyömaa ei tuntunut niin kiinnostavalta vaihtoehdolta kuin Italian taiteeseen 

tutustuminen. Gallénin teki mieli jatkaa matkustelua Euroopassa, mutta ilmeisesti 

velvollisuudentunto voitti seikkailunhalun. Maaliskuussa tuli tieto Marjatta-lapsen kuolemasta, 

mikä muutti suunnitelmat. Gallén palasi heti Suomeen. Hän ei kuitenkaan jäänyt valvomaan talonsa 

valmistumista, eikä maalaamaan myyntitauluja keskeneräiseen ateljeeseen, vaan matkusti vaimonsa 

kanssa Saksan kautta Lontooseen.383 Todennäköisesti surutyön tekeminen Ruovedellä, missä lapsi 

oli kuollut, tuntui liian raskaalta. 

 

Englanissa Gallén uskoi saavansa lisää perehdytystä grafiikanpainamiseen. Maa kiinnosti häntä 

myös siellä syntyneen Arts- and Grafts -liikkeen takia. Matkan aikana Gallén yrtti tavata William 

Morrisonia, yhtä liikkeen johtohahmoa, mutta tämä oli silloin matkoilla. Lontoossa Gallén tutustui 

englantilaiseen arkkitehtuuriin, museoihin, näyttelyihin ja kirkkoihin. Matka Lontooseen oli kuin 

yhdistetty kulttuuri- ja työmatka. Yhdessä Gallénit kävivät oopperassa, katsomassa nähtävyyksiä, 

kävelivät puistoissa ja kaupungilla. He kiersivät myös värikauppoja ja ostivat Gallénin työssään 

tarvitsemia välineitä, kuten lasinmaalaustarvikkeita ja grafiikkaprässin. Reilun kuukauden jälkeen 

Gallénit palasivat Ruovedelle.384 Englannin matkaa ei ollut suunniteltu etukäteen. Murhe varjosti 

heidän matkaansa, mutta siitä huolimatta pariskunta pyrki näkemään kaupungin nähtävyyksiä ja 

taidetarjontaa. Voidaan sanoa, että matka hyödynnettiin tarkkaan Gallénin ammatin edistämiseen.   

Toki oli luonnollista, että ulkomaille suunnattu matka haluttiin hyödyntää myös ammatillisesti. 

Todennäköisesti museoissa ja näyttelyissä käyminen kuului niin kiinteänä osana taiteilijaperheen 

elämään, ettei niissä vierailua edes mielletty osaksi toisen ammattia.  

 

Saatuaan opiskelunsa päätökseen keväällä 1894, Halonen suunnitteli ennen ateljeetalonsa tontin 

löytymistä, viettävänsä talvet ulkomailla ensimmäistä talvea lukuun ottamatta.385 Koska Halosella ei 

ollut Suomessa sopivia työtiloja eikä taiteilijakotia kiinnekohtana, kuten Wikströmillä ja Gallénilla, 

on ymmärrettävää, että hän ajatteli vaihtoehtona myös ulkomaita. Toisaalta ystävykset olivat 

päättäneet keväällä 1892 asettuvansa työskentelemään Suomen maaseudulle, joten on outoa, että 

Halonen oli valmis luopumaan yhteisestä sopimuksesta. Ilmeisesti hän ei kuitenkaan tuntenut 

pettävänsä yhteistä lupausta tai käyttäytyvänsä epäisänmaallisesti, sillä suunnitellessaan Italian-

                                                           
382 Gallénin kirje Kaarlo Slöörille 21.3.1896. Okkonen 1949, 308. 
383 Gallen-Kallela, Kirsti 1965, 84-85. 
384 Gallen-Kallela, Kirsti 1965, 85; Gallen-Kallela-Sirén 2001, 223-224. 
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matkaa syyskuussa 1895, Halonen arveli, ettei Gallénkaan viettäisi koko talvea Suomessa. Halonen 

kirjoitti Gallénille: ”Minä lähden marraskuussa vaimoni kanssa Italiaan ja luulen ettet Sinäkään ensi 

talvea kotona ole ja koska et mene Pariisiin ja viime talvena olit Saksassa niin nyt kai tulet Sinäkin 

sinne vanhaan taiteen kotimaahan.”386 Herää kysymys, kuinka merkittävänä taiteilijakolmikko 

yhteistä sopimusta Suomeen jäämisestä piti? Näyttää siltä, ettei lupaus ollut aina yhtä vahvana 

ystävysten mielessä. Vastoin Halosen arveluita, Gallén jäi talveksi 1895-1896 Ruovedelle, sillä 

Kalela oli juuri valmistunut. Saman talven Italian matka jäi toteuttamatta Haloseltakin, koska hänen 

vaimonsa raskaus esti sen. Halosen talvikaudeksi 1897-1898 suunnittelema Euroopan matka ei 

myöskään toteutunut Maija Halosen uuden raskauden takia.387 Luultavasti siitä syystä, että matka 

peruuntui useampana vuonna, Halonen oli halukas järjestämään aina uutta matkaa seuraavalle 

vuodelle. 

 

Halonen teki opintomatkan Berliiniin keväällä 1896, koska talveksi ajateltu matka ei ollut 

onnistunut. Italiaan hän lähti vaimonsa kanssa vuoden 1896 lopulla ja palasi Suomeen kesän 1897 

alussa.388 Italiaan suomalaiset taiteilijat menivät katsomaan maan rikasta taideperintöä. Halonen 

kertoi tyytyväisenä Wikströmille Firenzestä saamastaan ensivaikutelmasta joulukuussa 1896.  

 

”Pari viikkoa me olemme jo täällä viettäneet ja hyvin pian tämä aika on mennyt. 

Olemme käyneet etupäässä museoissa ja yleensä koittaneet saada yleis vaikutusta ja 

silmäystä että pääsisi vähän selville mitä täällä on ja mitä ei. Kyllähän täällä sitä 

taidetta näkyy olevan joka nurkassa että ihmetellä täytyy sitä aikaa, jolloin oli niin 

suuri usko taiteeseen. Kyllä näkee, että poikia oli nekin pojat.”389 ”Mutta ei minuun 

mikään ole niin vaikuttanut täällä repäisevästi kun arkkitehtuuri! – Sitä täällä löytyy 

vielä muutamia vanhoja paloja niin täydellisen suurta että hattu pois päästä. Se mulle 

oli ennen näkemätöntä, siis uutta.” 390 

 

                                                                                                                                                                                                 
385 ”Tupatölli omalle turpeelle” Halosenniemen taiteilijakoti 2005, 6; Halosen kirje Gallénille 9.9.1895, GKM, VA Y 
3522 kansio B4, KA; Halosen kirje Wikströmille 15.3.1898, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 87; Halosen kirje 
Wikströmille 7.10.1898, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 90. 
386 Halosen kirje Gallénille 9.9.1895, GKM, VA Y 3522 kansio B4, KA. 
387 Halosen kirje Wikströmille 12.4.1896, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 66; Halosen kirje Wikströmille 
15.3.1898, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 87. 
388 Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 14. 
389 Halosen kirje Wikströmille 28.12.1896, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.5, HYK. 
390 Halosen kirje Wikströmille 28.12.1896, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 74. 
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Halonen ihastui Italian taiteeseen, arkkitehtuuriin ja luontoon. Eläminen oli halpaa ja museot 

antoivat tyydytystä taiteen janolle. Matkansa aikana Halonen tutustui Pompejiin ja kävi muun 

muassa Venetsiassa, Sienassa, Roomassa ja Napolissa. Hän vertasi maata jopa paratiisiin.391 

 

Gallén pääsi lähtemään perheineen Italiaan loppuvuodesta 1897. Perhe vietti siellä puoli vuotta 

kierrellen eri kaupunkeja, museoita ja muita nähtävyyksiä. Pompejissa Gallén tutustui 

freskomaalaustekniikkaan. Matka olikin Gallénille ensisijassa opintomatka. Mitään taiteellisia töitä 

hän ei kuitenkaan tehnyt Italiassa.392 Ennen matkaa Gallén oli pelännyt pettyvänsä maahan, mutta 

jälkeenpäin hän oli tyytyväinen kokemaansa.393 Gallén näki Italian taidetta, arkkitehtuuria ja 

perehtyi uuteen maalaustekniikkaan, joten matka vastasi tarkoitustaan. 

 

Kohtalon oikusta Wikström asui perheensä kanssa Pariisissa vuodet 1897-1902, koska tulipalo 

tuhosi hänen talonsa elokuussa 1896. Helsingissä viettämänsä vajaan vuoden jälkeen Wikström 

päätti tehdä suuren tilaustyön, Säätytalon päätykolmion, Pariisissa. Tilausveistosta varten Wikström 

tarvitsi suuren ateljeen. Tämän vuoksi veistosryhmä oli käytännöllisintä tehdä ulkomailla, sillä 

siellä ateljeiden vuokrat olivat alhaisempia kuin Helsingissä.394 Gallén ja Halonen tukivat hänen 

päätöstään.395 Wikströmin ystävä valtioneuvos, professori Eliel Aspelin-Haapkylä ei myöskään 

uskonut Pariisin voivan vaikuttaa vahingoittavasti Wikströmin taiteeseen, koska hän piti 

Wikströmiä niin suomalaisena ja uskollisena tyylilleen.396 Muuttaessaan Pariisiin Wikström asetti 

työn etusijalle ja vasta sen jälkeen tuli taiteilijakodin uudelleen rakentaminen. Wikström valitsi 

Pariisiin, vaikka Euroopassa oli suositumpiakin taidemetropoleja 1890-luvun puolivälissä. Hän 

pohti yhtenä vaihtoehtona myös Firenzeä.397 Ehkä Pariisista oli helpompi saada ateljee kuin 

Firenzestä, tai Pariisi tuntui tutummalta. Saattoi myös olla, että sukujuuriltaan sveitsinranskalainen 

Alice-vaimo halusi mieluummin Pariisiin kuin Firenzeen ja vaikutti osaltaan päätöksen 

syntymisen.398 Vastoin suunnitelmaansa työskennellä ateljeetalossaan Suomen maaseudulla, 

Wikström jätti Suomen ja muutti Ranskaan. Todennäköisesti hän ei nähnyt ongelmaansa muuta 

ratkaisua, sillä tilaustyö oli kuitenkin tehtävä. Taiteilijakolmikolle lähtö ulkomaille saattoi olla 

joskus jopa väistämätöntä.  

                                                           
391 Halosen kirje Wikströmille 22.2.1897, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 79; Pekka Halonen sanoin ja kuvin 
1990, 14. 
392 Gallen-Kallela, Aivi 2006, 197; Gallen-Kallela-Sirén 2001, 251-252. 
393 Okkonen 1949, 528. 
394 Ilvas 2002, 39-40; Suomalainen 1982, 65. 
395 Halosen kirje Wikströmille 30.11.1896, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.5, HYK; Gallénin kirje 
Wikströmille 17.10.1896, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 
396 Aspelin-Haapkylän kirje Wikströmille elokuu 1897, Suomalainen 1982, 70-71. 
397 Wikströmin kirje Haloselle 26.11.1896, Pekka Halosen kirjekokoelma, kansio P.H. 7 no. 3410, TM. 
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Ulkomaille matkustamisen syitä oli monia, mutta pääasiassa haluttiin laajentaa omaa taiteen 

tuntemusta tutustumalla vanhaan sekä uuteen taiteeseen. Voidaan sanoa, että lähes kaikki 

ystävysten tekemät ulkomaanmatkat liittyivät heidän ammattiinsa ja olivat siten työmatkoja. 

Suomeen taiteen uutuudet eivät virranneet, ellei niihin käyty tutustumassa maailmalla. Viralliset 

työ- ja opintomatkat ulkomaille kyettiin tekemään senaatin ja eri rahastojen myöntämien matka-

apurahojen turvin. Esimerkiksi Pariisiin Halonen matkusti saatuaan senaatin stipendin vuonna 1893 

ja Gallén puolestaan lähti Italiaan Hovingin apurahan myötä vuonna 1897.399 Uralla menestyminen 

ja kansainvälisen suosion saavuttaminen edellyttivät näyttelyiden järjestämistä ja oleskelua 

ulkomailla. Taiteilijakolmikko halusi esitellä ulkomaan taidenäyttelyissä muulle maailmalle, 

minkälaista taidetta Suomessa tehtiin. Suomen taiteen näytönpaikka olikin vuoden 1900 Pariisin 

maailmannäyttelyssä, johon Wikström, Gallén ja Halonen osallistuivat.400 Joskus lähtö Suomesta 

tuntui myös vaikealta, kuten Halonen kirjoitti Wikströmille vuonna 1900. ”Sääli täältä alkaa olla 

nyt lähteä kun kevät on kaunis. Hankiaisaamut ovat ihanat.”401 Halonen ei olisi raskinut lähteä 

Suomen kauniista keväästä katsomaan Pariisin maailmannäyttelyä. Hän kuitenkin matkusti 

Pariisiin, sillä hän ymmärsi näyttelyn tärkeyden Suomen tunnetuksi tekemisen kannalta. Toisinaan 

maailmalle lähdettiin juuri Suomen vuodenaikojen, lähinnä talven takia, kuten Gallén selitti 

Wikströmille tammikuussa 1897. ”Katso nämä synkät pitkät pimeät kylmät talvet koettavat 

isänmaanrakkautta. Suomi on kolkko maa vaikka kallis ja rakas.”402 Talvella Keski- ja Etelä-

Euroopassa oli mahdollista maalata päivänvalossa pidempään kuin Suomessa, mikä luultavasti 

lisäsi taiteilijoiden kaipuuta ulkomaille. Toki maailmalle lähdettiin vain vaihtelun halusta tai 

piristymisen toivossa. Ulkomailta saatettiin etsiä innoitusta työhön tai lohtua suruun. Ateljeen puute 

myös pakotti matkustamaan ulkomaille. Kaikkia matkoja ei siten tehty omasta halusta, vaan pakon 

edessä.  

 

 

6.2 Ikävä 

 

Ystävysten Euroopan matkat kestivät kuukaudesta puoleen vuoteen lukuun ottamatta Wikströmin 

Pariisissa viettämiä vuosia ja Halosen opiskelutalvia Pariisissa 1890-luvun alussa. Koska 

                                                                                                                                                                                                 
398 Ilvas 2002, 38. 
399 Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 14; Gallen-Kallela-Sirén 2001, 251. 
400 Fredrikson 2001, 6, 32, 44, 46.  
401 Halosen kirje Wikströmille 1900, Emil Wikströmin kirjekokoelma, VI. 
402 Gallenin kirje Wikströmille 8.1.1897, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 



79 

matkustamiseen meni useita päiviä, ei lyhyemmäksi ajaksi kannattanut lähteä. Matkustettaessa 

koettiin maiden hyvien puolien lisäksi myös niiden huonot puolet. Wikströmin, Gallénin ja Halosen 

mielipiteet eri maista syntyivät sen mukaan, mitä he niissä näkivät ja kokivat. Pitkien matkojen 

aikana ystävykset saivat rauhassa muodostaa mielipiteensä kustakin maasta ja verrata niitä 

Suomeen. 

 

Oleskeltuaan Italiassa pidempään, Halonen näki arvostamansa maan varjopuolet. Hän kirjoitti 

näkemästään masentuneena Wikströmille helmikuussa 1897: ”(…) Rooma on, jos mikään paikka 

maailmassa, turisti idioottien turmelema (…)”403 Ilmeisesti kaupungin loisto himmeni Halosen 

mielessä sen ihmispaljouden takia. Firenzen uljaus oli myös saanut kolhuja, sillä Halonen jatkoi 

samassa kirjeessä: ”Se [Firenze] on niin kovin pieni kaupunki ja niin lopen porvarillinen ettei siellä 

tiedä joskus minne mennä ja jos menee niin ei näe muuta kun typeriä naamoja, 

ajattelemattomuudesta.”404 Halonen sanoi aistivansa Firenzessä saman porvarillisen ilmapiirin, 

jonka hän tunsi Helsingissäkin, eikä siitä syystä pitänyt kaupungista.405 Pettymyksensä Italiaan 

Halonen kiteytti: ”Lyhimmin sanoin: Kansa jolta on elinvoima loppunut, siellä on aatteiden ahjo 

sammunut, ja siellä myöskään ei elä taiteet! Eikö siinä ole perää?”406 Taiteilijat ihailivat Italian 

antiikin ja renessanssin taidetta, mutta sitä uudempi taide ei ilahduttanut heitä. Maan nykytaiteen 

lisäksi Halosta todennäköisesti harmitti se, että paikalliset kohtelivat häntä turistina ja luultavasti 

tämä vaikeutti hänen sopeutumistaan italialaiseen kulttuuriin.407 Sopeutumattomuuteen saattoi 

vaikuttaa myös se, että matkalla perhe ei ollut kokonaan koossa. Halosten vajaan vuoden ikäistä 

esikoista ei otettu mukaan Italiaan. Maaliskuun lopussa, Maija Halosen palattua esikoisensa luo 

Suomeen, Halonen kirjoitti Firenzestä Wikströmille: ”(…) kun on perhe näin hajallaan niin ei tahdo 

oikein ilo ilolle tuntua.”408 Halonen ikävöi perheensä pariin Suomeen. 

 

Gallén ikävöi myös perhettään ollessaan Berliinissä. Kun perhe oli mukana Italian matkalla, hän 

vuorostaan ikävöi Suomeen. Halonen tiesi koti-ikävästä, koska hän kertoi siitä Wikströmille. ”He 

ovat nyt Italiassa vaan ikävä kuuluu heillä olevan kotia Kalelaan.”409 Perheen kanssa 

matkustaminen helpotti ikävää, mutta luultavasti Gallénin kaksivuotiaan tyttären mukana olo toi 

omat haasteensa matkantekoon. Matkaa saattoi hankaloittaa myös Gallénin sairastuminen 

                                                           
403 Halosen kirje Wikströmille 12.2.1897, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.5, HYK. 
404 Halosen kirje Wikströmille 12.2.1897, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.5, HYK. 
405 Halosen kirje Wikströmille 12.2.1897, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.5, HYK. 
406 Halosen kirje Wikströmille 12.2.1897, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.5, HYK. 
407 Halosen kirje Wikströmille 12.2.1897, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.5, HYK; Halosen kirje 
Wikströmille 28.12.1896, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.5,  HYK.  
408 Halosen kirje Gallénille 25.3.1897, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 80. 
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kurkkutautiin.410 Vastoinkäymiset vahvistivat kaipuuta Suomeen. Palattuaan Kalelaan Gallén kertoi 

kirjeessään taidehistorian professori Johan Tikkaselle, ettei ollut voinut luoda Italiassa, mutta 

kotona hän pystyi ammentamaan kokemastaan ja oppimastaan.411 Gallén tunsi Kalelan olevan 

sopivin asuinsija hänelle, perheelleen ja työskentelylleen. 

 

Asuttuaan vajaan vuoden Pariisissa, Wikström kuvasi tuntemuksiaan Haloselle maaliskuussa 1898. 

”Pariisi [ei] ole paikka jossa jalot tunteet saavat jalan sijaa, herkkyys ja hienotunteisuus pakenevat 

täältä. (…) vieraana vieraassa maassa oleminen ei ole hauskaa.”412 Muutamaa päivää myöhemmin 

Wikström kirjoitti samaan sävyyn myös Gallénille. ”Olen nyt täällä syntisessä Pariisissa ja katunut 

olen monta kertaa että tänne tulin ja jätin pyhän rauhallisen Visavuoreni.”413 Useissa Ranskasta 

lähettämissään kirjeissä Wikström kritisoi kärkkäästi Pariisia ja ikävöi Suomeen. Halonen ja Gallén 

käsittivät ystävänsä tuskan ja keskustelivat kirjeenvaihdossaan Wikströmin asemasta Pariisissa. 

”Kun se mies voisi sietää vähänkin niitä oloja – Mutta kun vihaa sydämensä pohjasta kaikkea mitä 

siellä on. Joka tietysti on aivan luonnollista meidän meikäläiseltä kannalta. Ja sen tähden juuri 

Viikan asema siellä on hyvin säälittävä.”414 Näin kirjoitti Halonen Gallénille kesäkuussa 1900. 

Ystävykset ymmärsivät toisiaan, sillä he ajattelivat samalla tavalla Pariisista. Halonen oli jo 

viimeisenä Pariisin opiskeluvuotenaan 1894 kirjoittanut Gallénille paheksuvaan sävyyn 

kaupungista.  

 

”(…) meille se on aivan toista jotka olemme lapsuudesta saakka saaneet hengittää 

raitista havumetsäin ilmaa, katsella ja ihmetellä kirkkaita tähtiä ja revontuliöitä. Sekä 

tulleet todellakin huomaamaan, että sitä voi löytyä paljon korkeampaa, kun mitä 

täällä on tarjottavana. Ihmiselämän oikea tarkoitus ei mahtane olla, että jäädä 

asumaan tänne P. Ajatella, tehdä työtä ja elää niinkuin nämä täällä tekevät, se sopii 

ainoastaan eläimelle, porvarille ja virkamiehelle; vaan ei joka taidetta vähänkin 

korkeammalla tavalla ymmärtää.”415 

 

Molemmissa Gallénille lähettämissään kirjeissä Halonen käytti me-muotoa, jolla hän 

todennäköisesti tarkoitti itseään, Gallénia ja Wikströmiä. Uskon, että joukkoon lukeutui myös 

                                                                                                                                                                                                 
409 Halosen kirje Gallénille 15.3.1898, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 87. 
410 Okkonen 1949, 528. 
411 Gallénin kirje Tikkaselle 16.5.1898, Okkonen 1949, 531. 
412 Wikströmin kirje Haloselle 20.3.1898, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.30,  HYK. 
413 Wikströmin kirje Gallénille 25.3.1898, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
414 Halosen kirje Gallénille 29.6.1900, GKM, VA Y 3522 kansio B4, KA. 
415 Halosen kirje Gallénille 23.5.1894, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 46. 
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laajemmin ajateltuna muutkin suomalaiset taitelijat, jotka palasivat Pariisista Suomeen 

työskentelemään 1890-luvulla. Halonen korosti romantisoidun ihannoivasti Suomessa, rikkaan 

luonnon keskellä, varttuneiden taiteilijoiden erityisyyttä ja aitoutta. Pariisiin jääneistä taiteilijoista 

hän ajatteli, etteivät he olleet nähneet parempaa paikkaa työskennellä. Ja mikäli olivat nähneet, eivät 

olleet käsittäneet sen hienoutta. Halonen saattoi arvella, että kaupunkiin jääneet taiteilijat eivät 

osanneet edes uneksia paremmasta. Kirjeistä kuvastui Halosen tyytyväisyys siihen, että ystävykset 

yhdessä olivat oivaltaneet Suomen Pariisia paremmaksi asuinsijaksi. 

 

Vieraassa maassa ja vieraan kulttuurin keskellä oman maan arvostus nousi ja koti-ikävä kasvoi. 

Pariisista Wikström kirjoitti Gallénille maaliskuussa 1898. ”Muistatko kun täältä lähdimme 

Suomeen!? Tunteeni ovat nyt aivan samat joka vaan todistaa miten silloin olimme oikeassa.”416 

Vaikutta siltä, että Suomessa viettämiensä vuosien aikana Wikströmin ikävät muistot Pariisista 

olivat haalenneet. Ehkä hän oli jopa epäillyt ystävysten radikaalin päätöksen järkevyyttä Suomeen 

asettumisesta. Palattuaan asumaan Pariisiin, kaupungin heikot ja kehnot puolet palautuivat 

kuitenkin Wikströmin mieleen ja hän tiesi ystävysten tehneen oikean ratkaisun. Italiasta 

toukokuussa 1898 lähettämässään kirjeessä Gallén kertoi Wikströmille omista tunteistaan Suomea 

kohtaan. ”Jollen mitään muuta ole oppinut niin näillä matkoilla olen kuitenkin oppinut omaa 

maatani vielä enemmän rakastamaan.”417 Samassa kirjeessä Gallén pohti: ”(…) mitä on meidän 

erämaan nurkka-asukkaitten maailman navassa tekemistä. Eikö ole parempi omassa 

kotisopukassamme maailman napaa itsellemme ja omille kansalaisillemme rakentaa, sillä se syntyy 

jos sen rakennamme!”418 Gallén oli odottanut useamman vuoden Italian matkan toteutumista,419 

mutta siellä vietettyjen kuukausien aikana, hän ymmärsi, että Italian sijasta Suomi oli paras paikka 

suomalaisen taiteen tekemiseen. Kansallistunne vahvistui ulkomailla oleskelun myötä ja 

ystävyksille tuli kiire palata takasin Suomeen edistämään aatteen leviämistä. 

 

Vaikka ystävysten ulkomaanmatkat olivat pitkiä ja he olivat valmiita lähtemään maailmalle kerta 

toisensa jälkeen, pitivät he selvänä asiana, että matkoilta palattiin takaisin Suomeen. Tämä kävi ilmi 

kolmikon välisestä kirjeenvaihdosta. Halosen ollessa lähdössä Italiaan vuoden 1896 lopulla, 

Wikström kirjoitti hänelle: ”Iloisena ja uusilla terveillä voimilla tulet takaisin nähtyäsi Firenzen 

äärettömät taide aarteet.”420 Wikström uskoi Halosen nauttivan matkasta, mutta samalla hän 

                                                           
416 Wikströmin kirje Gallénille 25.3.1898, GKM, VA Y 3576 kansio B14, KA. 
417 Gallénin kirje Wikströmille 1.5.1898, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 
418 Gallénin kirje Wikströmille 1.5.1898, Emil Wikströmin kirjekokoelma, kansio coll. 259.4, HYK. 
419 Gallen-Kallela-Sirén 2001, 251. 
420 Wikströmin kirje Haloselle 26.11.1896, Pekka Halosen kirjekokoelma, kansio P.H. 7 no. 3410, TM. 
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kirjeessään toivotti ystävänsä tervetulleeksi takasin Suomeen. Halosen tarkoituksena oli käydä 

katsomassa maan taidetta, virkistäytyä ja palata kotimaahan. Pariisin maailmanäyttelystä Suomeen 

palannut Halonen kirjoitti tyytyväisenä Wikströmille vuonna 1900: ”On taas kovin hauska olla 

täällä omassa maaperässä! Sen tähden on niin hyvä tehdä tuommoinen pieni matka, että tulee sitten 

niin mielellään kotia.”421 Ilmeisesti Halonen oli ulkomailla huomannut, kuinka paljon hän kaipasi 

takaisin Suomeen ja iloitsi paluustaan. 

 

Opiskellessaan ulkomailla Wikström, Gallén ja Halonen haaveilivat taiteilijakodeista ja asumisesta 

Suomessa, mutta Suomen maaseudulle päästyään, heidät yllätti kaukokaipuu. Ulkomaanmatkat 

eivät kuitenkaan vähentäneet ystävysten kotimaanrakkautta, vaan päinvastoin lisäsivät sitä. Pitkien 

Euroopan matkojensa aikana taiteilijakolmikko oli yleensä ensin ihastunut kaiken uuden 

kokemisesta, mutta ajan myötä he huomasivat, että eri maat ja niissä tehty taide ei välttämättä ollut 

niin erityistä, kuin he olivat luulleet. Pariisissa asuneen Wikströmin negatiivinen asenne kaupunkia 

kohtaan kasvoi, mitä kauemmin hän joutui siellä olemaan. Usein ulkomailla taiteilijakolmikolle tuli 

ikävä perhettä, kotia ja Suomea. Samalla ystävyksille terävöityi ajatus siitä, että heidän juurensa 

olivat Suomessa ja vain siellä he pystyivät tekemään suomalaista taidetta. Maailmalta ystävykset 

palasivat takaisin kotisuomeen ja he löysivät ulkomaan virkistyksiin verrattavia paikkoja 

lähiseuduiltakin. Halonen mainitsi uudistuspaikoikseen Karjalan ja vierailut Ruovedelle Gallénin 

luokse.422 Kalelan vierailun jälkeen Halonen kertoi tuntemuksistaan Gallénille. ”Kyllä minä olen 

tullut siihen päätökseen että kun pitäisi matkustaa vähäksi aikaa ulkomaille näkemään ja 

virkistymään niin silloin minä tulenkin Kallelaan (…) Se oli minulle nyt ideaali ulkomaan matka, 

jota minä en kadu.”423 Kaukokaipuusta huolimatta aina ei tarvinnut lähteä ulkomaille asti. Erämaa, 

ystävyys ja ateljeekodit olivat tärkeitä taiteilijakolmikolle ja ne saattoivat korvata hetken hurman 

ulkomailla. 

 

 

7 Päätelmät 

 

Taiteilijoiden yhteiskunnallinen asema parani 1800-luvun lopulla Suomessa. Tadeopiskelijat saivat 

ammatillista opetusta ja stipendijärjestelmän avulla heidän oli mahdollista suorittaa jatko-opinnot 

ulkomailla. Suomalaiset taiteilijat, kuten Albert Edelfelt ja Ville Vallgren, saavuttivat kansainvälistä 

                                                           
421 Halosen kirje Gallénille 29.6.1900, GKM, VA Y 3522 kansio B4, KA. 
422 Halosen kirjeet Gallénille 30.8.1901, 8.7.1896, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 111, 71. 
423 Halosen kirje Gallénille 8.7.1896, Pekka Halonen sanoin ja kuvin 1990, 71. 
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mainetta, mikä loi uskoa taiteilijan työhön ammattina. Taidekentän järjestäytymisen myötä oli 

perustettu Suomen Taideyhdistys ja vuonna 1887 taidetta varten oli rakennettu Ateneum, jossa 

säilytettiin taidekokoelmia ja pidettiin taidenäyttelyitä. Taidekentän organisoituminen loi taiteelle ja 

taiteilijoille arvovaltaa. Wikström, Gallén ja Halonen ilmensivät uutta taiteilijapolvea, joka palasi 

Euroopasta kotimaahan, asettui asumaan ja työskentelemään maaseudulle ja rakensi sinne näyttävän 

ateljeekodin. Taiteilijoista oli tullut oman arvonsa tuntevia vaikuttajia ja aktiivisia kansalaisia. 

Suomeen paluullaan ystävykset osoittivat rakkautta kotimaataan kohtaan. Euroopasta Suomeen 

1890-luvun vaihteessa palanneella nuorella taiteilijapolvella oli oma näkemys siitä, mitä taide oli ja 

miten sitä piti esittää. Vanha taiteilijasukupolvi oli tottunut romantiikan kauniisiin ja herkkiin 

taideteoksiin, joten heille realististen teosten ymmärtäminen oli vaikeaa. Nuori polvi ei kuitenkaan 

alistunut noudattamaan vanhoja ja totuttuja tapoja, vaan päätti järjestää oman taidenäyttelyn. 

Näyttelystä muodostui joka syksyinen tapahtuma, jossa taiteilijat saivat esittää uusimmat työnsä 

tyylilajista riippumatta. Näyttelyn järjestäminen kertoi taiteilijoiden muuttuneesta taiteilijakuvasta. 

Nuori taiteilijasukupolvi uskoi omiin kykyihinsä ja aatteisiinsa ja oli valmis niiden toteuttamiseen. 

Todennäköisesti samalla aatteellisella itsevarmuudella Wikström, Gallén ja Halonen toteuttivat 

haaveensa taiteilijakodeistaan. 

 

Wikströmin, Gallénin ja Halosen ihanteet muodostuivat asioista, joita he arvostivat ja pitivät 

tärkeinä. Toteuttamiensa taiteilijakotien kautta he ilmaisivat monia konkreettisia ja sekä abstrakteja 

ihanteitaan. Ajatus paluusta kotimaahan ja talon rakentamisesta sinne, heräsi Gallénin ja 

Wikströmin mielessä jo Pariisin opiskeluvuosien aikana. Gallénin ensimmäiset luhtiaittaa 

muistuttavat talonpiirustukset olivat vuodelta 1889. Wikströmin, Gallénin ja Halosen välillä 

varsinainen idea taiteilijakodin rakentamisesta ja suunnittelemisesta ilmeisesti syntyi kuitenkin 

keväällä 1892. Ystävykset olivat yhtä aikaa koolla Pariisissa, jossa he koti-ikävän pyörteissä 

todennäköisesti maalasivat taulun. Maalaus kuvasi suomalaista kesämaisemaa, jonka keskellä 

metsän katveessa oli pieni talo. Hahmotellessaan maalausta ystävykset määrittelivät samalla 

ihannekuvan suomalaisuudesta ja torpasta sen ilmentäjänä. Asettaessaan mökin korkean kallion 

päälle, veden äärelle ja lähelle metsää, kolmikko muodosti itselleen idealisoidun näkymän siitä, 

millaiselle paikalle oma talo pitäisi rakentaa. Myöhemmin ystävykset toteuttivat unelmansa ja 

rakensivat taiteilijakotinsa maalausta muistuttavalle paikalle. Pariisissa tehty päätös oli merkittävä, 

koska jokainen kolmesta taiteilijasta toteutti sen. Asiasta puhuttiin ystävysten kirjeenvaihdossa vielä 

jälkeenpäinkin. Wikströmin, Gallénin ja Halosen taiteilijakotien esimerkin myötä Suomeen syntyi 

ateljeekotikulttuuri.  
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Kansallisuusaate oli vahvasti mukana ystävysten elämässä. Venäjästä erillään oleva suomalainen 

kansakunta oli yksi Wikströmin, Gallénin ja Halosen ihanteista. Kolmikko osallistui Suomen 

kansakunnan rakennusprojektiin etsimällä kansallista menneisyyttä Karjalasta, kirjoittamalla 

näkemästään artikkeleita ja luoden kansallisromanttisten taideteosten kautta kuvallisen käsityksen 

suomalaisuudesta. Karjalassa ystävykset joutuivat kuitenkin pettymään näkemäänsä. Se, millaisen 

kuvan Karjalasta he olivat Kalevalaa lukemalla saaneet, ei vastannut todellisuutta. Vienan 

Karjalassa vain harvassa paikassa oli runonlaulajia, kansa puhui venäjänkieltä ja paikoittain ihmiset 

kärsivät köyhyydestä ja ruoasta oli puutetta. Erityisesti Gallénia hämmästytti se, etteivät Vienan 

Karjalaiset olleet kiinnostuneita politiikasta ja omien olojensa parantamisesta asettumalla Venäjän 

valtaa vastaan. Taiteilijakolmikon oli vaikea ymmärtää Vienan Karjalassa asuvien ihmisten 

välinpitämättömyyttä sellaisia asioita kohtaan, jotka he itse kokivat tärkeiksi. Koska taiteilijat 

halusivat nähdä kalevalaisia tapoja Karjalassa niin kovasti, olivat he valmiit mieltämään 

ortodoksiseen uskontoon kuuluvia elementtejä kalevalaisiksi jäänteiksi. Mahdollisesti vanhojen 

ortodoksisten kirkkojen ja rukoushuoneiden rakennustyylikin ajateltiin kalevalaiseksi, sillä niissä 

vanha rakennusperinne oli vielä näkyvissä. Ainakin Wikström ja Gallén jäljensivät näkemäänsä 

arkkitehtuuria ja sovelsivat sitä myöhemmin omiin taiteilijakoteihinsa. On mahdollista, että 

taiteilijat pitivät arkkitehtuurista ja ottivat siitä vaikutteita vain sen esteettisyyden vuoksi, mutta voi 

myös olla, että he kiinnittivät rakennustyyliin erityistä huomiota, ajatellessaan sen edustavan 

kalevalaisen heimon menneisyyttä. Joka tapauksessa taiteilijoiden kiinnostus kansallisaatetta 

kohtaan näkyi heidän ateljeerakennustensa arkkitehtuurissa. Karelianismiin samaistettavia piirteitä 

oli muuallakin Euroopassa, kuten Irlannissa, Norjassa ja Ruotsissa. Ruotsissa taiteilijat etsivät 

juuriaan Taalainmaalta ja perustivat ateljeetalonsa sinne. Suomalaiset taiteilijat eivät rakentaneet 

taiteilijakotejaan Karjalaan. Siitä ilmeni heidän aidot tunteensa seutua kohtaan. Kun ystävykset 

olivat nähneet Karjalan todelliset olot, he eivät pohtineetkaan rakentavansa ateljeetalojaan sinne. 

Mielessään he kuitenkin loivat mytologisen käsityksen Karjalasta kalevalaisena maana, jota ei ollut 

olemassa.  

 

Suomalaisuuden rakennusprojektiin pyrittiin saamaan mukaan kaikki yhteiskuntaryhmät. Oppia, 

tietoa ja sivistystä levittämään perustettiin uusia lehtiä ja parannettiin kansakoululaitosta. Wikström, 

Gallén ja Halonen olivat mukana tekemässä Nuori Suomi-joulualbumia, jonka välityksellä 

suomalaiskansalliset kuvat levisivät ympäri maata. Lehden kuvituksen tarkoituksena oli yhdistää 

kansa yli puolue-, yhteiskuntaluokka- ja kielirajojen ja saada se vastustamaan venäläispolitiikkaa. 

Suomen suurruhtinaskunnan poliittinen asema Venäjän kyljessä oli arveluttava 1800-luvun lopulla. 

Kansallisuusaatteen myötä myös kielikysymys aktivoitui. Nuoren Suomen piiriin kuului kuitenkin 
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ruotsin- ja suomenkielisiä. Wikströmin äidinkielenä oli suomi ja Gallén oli kaksikielinen. 

Kirjeenvaihdossaan he käyttivät ruotsia kunnes kesällä 1893 ystävykset vaihtoivat ilmeisen 

tietoisesti kielen suomeen. Ensimmäisessä heidän välisessään suomenkielisessä kirjeessä 5.7.1893 

Wikström kertoi löytäneensä paikan tulevalle ateljeerakennukselleen. Kirjeen sisältö ja kielen 

vaihtaminen kuvasivat ystävysten vahvaa sitoutumista suomalaisuusaatteeseen. Tämän jälkeen 

heidän kirjeenvaihtonsa oli kirjoitettu lähes kokonaan suomeksi. Savosta kotoisin olevalle Haloselle 

suomenkielen käyttö kirjeissä oli itsestään selvä asia. Wikström, Gallén ja Halonen pyrkivät 

luomaan kansallista identiteettiä ja kulttuuria. Itsevarma taiteilijakolmikko uskoi kykenevänsä 

opettamaan kansaa ja olemaan sille esimerkkinä. Nuori Suomi-albumin kautta he pääsivät 

julkaisemaan kansallistunnetta herättäviä piirroksia, mutta myös tekemään tunnetuksi taiteellista 

tuotantoaan sekä itseään taiteilijoina. 

 

Ennen ateljeetalonsa rakentamista jokainen kolmikosta asui jonkin aikaa Helsingissä, mutta 

kaupunki ei onnistunut muuttamaan heidän mietteitään maallemuuton suhteen. Päinvastoin se 

vahvisti ystävysten ajatuksia siitä, ettei kaupunki ollut taiteellista työtä tekevälle ihmiselle 

inspiroiva ympäristö. Pääkaupungin taiteilijapiireissä Wikström, Gallén ja Halonen eivät 

kohdanneet Pariisin opiskeluajan kaltaista yhteishenkeä eivätkä samaa hengenheimolaisuutta, mikä 

kolmikon ajatuksia ja tunteita yhdisti. Vähitellen he tunsivat vieraantuneensa kaupungista, sen 

asukkaista ja siellä järjestettävistä taiteilijaillanvietoista. Koska ystävykset halusivat ansaita 

toimeentulonsa taiteilijana, he eivät kuitenkaan voineet vetäytyä täysin syrjään Helsingin elämästä. 

Pääkaupunki oli paikka, jossa käytiin taidekauppaa, järjestettiin taidenäyttelyitä, tavattiin asiakkaita 

ja hankittiin taiteilijan ammatissa tarvittavia työvälineitä. Toisaalta Helsingissä oli mukava vierailla 

tapaamassa tulevaa vaimoa tai ystäviä. 

 

Maalle asettumisella vastustettiin maailman teollistumista ja modernisoitumista 1800-luvun lopulla. 

Todennäköisesti taiteilijat kokivat maaseudun esimoderniksi ja siten mielekkääksi ympäristöksi 

verrattuna kaupunkiin. Maaseudussa taiteilijoita kiehtoi luonto ja eri vuodenajat, joiden 

muuttumisesta he kirjoittivat yksityiskohtaisia ja herkkiä kuvauksia toisilleen. Jo ammattinsa 

puolesta Wikström, Gallén ja Halonen olivat tottuneet tarkkailemaan ympäristöään ja 

havainnoimaan sitä. Se, millaisen ympäristön he valitsivat asuinsijoikseen, ei ollut samantekevää. 

Ystävykset lähtivät Suomen maaseudulle etsimään itselleen tontteja samanlaisessa 

kansallishengessä kuin he olivat lähteneet Karjalaan. Kolmikosta ei kuitenkaan tullut toistensa 

naapureita, sillä jokaisella oli oma mieltymyksensä seudun suhteen. Gallén halusi korpeen, kauas 

asutuksesta, Wikströmille riitti hoidettu maaseutumaisema ja Halonen jäi Etelä-Suomeen järven 
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rannalle. Kun kaikki lopulta olivat löytäneet itselleen tontin taiteilijakotia varten, oli jokainen 

tyytyväinen omaansa. Ystävykset olivat iloisia toistensa puolesta. Vuosien myötä ateljeekodin 

rakentamisesta oli tullut tärkeä osa kolmikon taiteilijakuvaa. Valmiit ateljeekodit nostivat 

taiteilijoiden itsetuntoa rakennustöiden aiheuttamista rahallisista huolista ja turhautumisista 

huolimatta.  

 

Ateljeekodeissaan taiteilijat toimivat niin arkkitehteina kuin sisustussuunnittelijoinakin. 

Ympäristön, arkkitehtuurin ja sisustuksen piti sopia sulavasti toisiinsa. Kodeista ja niiden miljöistä 

muodostui kokonaistaideteoksia. Taiteilijakodit kuvasivat uutta suomalaista tyyliä, vaikka sitä on 

luonnehdittu kansainväliseksikin tyyliksi. Vaikutteita saatiinkin ulkomailta ja ulkomaisista 

taidelehdistä, kuten The Sudio-julkaisusta. Opiskeluaikana Pariisin kerrostalojen kaksikerroksiset 

ateljeet asuintiloineen olivat tulleet tutuiksi ystävyksille. Luultavasti tämä käytännöllinen idea 

mielessään he suunnittelivat taiteilijakodeistaan kaksikerroksisia. Korkeasta ateljeesta isoine 

ikkunoineen tuli talon keskus ja sitä kiersi avoparveke. Yläkertaan sijoitettiin tavallisesti asuintilat. 

Pariisin ateljeita muistuttavia tiloja tai edes tarpeeksi suuria työtiloja ei ollut Suomessa, joten 

ystävysten oli pakko rakentaa itselleen mieleiset ateljeet ja samalla perheilleen kodit. Sisätiloihin 

otettiin mallia ulkomailta, ja ulkoasuun saatiin vaikutteita Karjalan koristeellisen arkkitehtuurin 

lisäksi suomalaisista talonpoikaisista taloista. Taiteilijakotien ei kuitenkaan haluttu edustavan 

maaseudun talollisten taloja eikä kaupunkilaisten kesähuviloita. Näistä pyrittiin erottautumaan 

jättämällä talojen hirsiseinät maalaamatta ja laudoittamatta. Taiteilijakotien rakenteissa sekä 

sisustuksessa käsin tekemisestä ja aidoista materiaaleista tuli vallitseva käytäntö. Ystävykset 

suunnittelivat koteihinsa huonekaluja, takkoja, mattoja ja muita tekstiileitä. Osan puisista 

huonekaluista taiteilijat myös valmistivat itse ja tekstiilit olivat tavallisesti vaimojen kutomia. Oman 

särmänsä sisustukseen toivat kolmikon ulkomailta hankkimat koriste-esineet ja huonekalut. 

Ateljeetaloja suunnitellessaan taiteilijoilla oli haaveena yksinkertainen ja vaatimaton elämä 

kodeissaan. Aivan kokonaan heidän ajatuksensa eivät kuitenkaan toteutuneet. Taloista tuli suuria 

rakennuksia eikä vaatimattomia torppia ja jokaisen pelkistettyyn sisustukseen mahtui myös 

tyylihuonekaluja säätyläiskodin tapaan. Edellisestä voidaan päätellä, että ystävykset eivät lopulta 

olleet valmiit tyytymään niin vähään ja yksinkertaiseen, kuin he kirjeissään toisilleen vakuuttivat. 

Taiteilijakotien arkkitehtuurista, sisustuksesta ja ympäristöstä kuvastui taiteilijoiden pyrkimys 

esteettisyyteen ja suomalaisuuteen. Viihtyäkseen maaseudulla mahdollisimman hyvin, kolmikko loi 

omalla tavallaan ateljeerakennuksistaan kodikkaita, inspiroivia ja heille itselleen mieluisia paikkoja. 
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Ystävysten antamat kutsumanimet taiteilijakodeilleen, kuten torppa, mökki, tupatölli ja piiloportti, 

viittasivat torpparielämän romantisointiin. Wikström, Gallén ja Halonen näkivätkin torpparit 

maaseudun rauhassa asuvina ihmisinä, joiden elämää ei hallinnut raha eikä säätyaseman mukainen 

etiketti. Ystävykset olivat kuitenkin väärässä, sillä torpparit joutuivat tekemään lujasti töitä 

ansaitakseen toimeentulonsa itselleen ja perheelleen. Heidän piti myös käyttäytyä kunnioittavasti 

talonisäntää kohtaan, joten ilman yhteiskuntaryhmien mukaisia käytösnormeja he eivät eläneet. 

Tästä huolimatta vaatimattomissa mökeissään asuvat torpparit, kuten karjalaisetkin, edustivat 

kolmikolle todellista suomalaisuutta. Maaseudun asukkaat puolestaan hämmästelivät taiteilijoita. 

Näytti ettei Wikströmillä, Gallénilla eikä Halosella ollut mitään ammattia. Tonttiensa kallioisen 

maaston vuoksi, he eivät viljelleet edes maata juuri perunamaata enempää. Malleikseen taiteilijat 

halusivat tavallisia ihmisiä työvaatteissaan tai jopa kokonaan ilman vaatteita. Maaseudun asukkaat 

saattoivat pitää kuvien tekoa syntisenä eikä siten mallina oloakaan sopivana. Kansa ei aina ollut 

Wikströmin, Gallénin ja Halosen ihannoivan käsityksen mukainen, mutta se ei murtanut heidän 

uskoaan torppareihin. Vaikka taiteilijat pyrkivätkin samaistumaan kansaan muuttaessaan 

maaseudulle, on mahdollista, että kolmikko asetti tiedostamattaan itsensä sen yläpuolelle. 

 

Ateljeekoteihin muuttaessaan ystävykset uskoivat ja toivoivat pääsevänsä eroon porvarillisuudesta, 

jonka he tunsivat kahlehtivan taiteellista työtään. Voimistuva porvaristo oli kiinnostunut taiteesta, 

mutta taiteilijat pelkäsivät porvareiden määrittelevän heidän taidettaan liikaa tilaustöiden ja 

taidekaupan välityksellä. Ammattikunnan vahvistuneen aseman myötä taiteilijat eivät nähneet 

itseään enää vain porvareiden muotokuvia tekevinä käsityöläisinä sekä ajattelivat, ettei heidän 

tarvinnut tehdä porvaristoa miellyttäviä teoksia. Ateljeekodeissaan kolmikko toivoi voivansa 

keskittyä vapaan taiteen luomiseen, mutta se ei ollut mahdollista. Kireän rahatilanteen vuoksi 

Wikström, Gallén ja Halonen joutuivat tekemään edelleen muotokuvatilauksia. Porvariston 

tilaustyöt työllistivätkin taiteilijoita runsaasti julkisten tilaustöiden lomassa. Ystävykset eivät 

kuitenkaan arvostaneet porvareita, sillä heidän mielestään porvarit edustivat ahdasmielisyyttä, 

pikkumaisuutta ja sovinnaisuutta. Kolmikko ajatteli, että normien mukaisella käytöksellä ja 

pidättyvällä keskustelulla peitettiin todelliset tunteet, ajatukset ja mielipiteet. Opiskeluajan 

boheemimaisella elämällä taiteilijat olivat saaneet etsiä omia rajojaan, laajentaa yhteiskunnallista 

näkökulmaansa ja ottaa etäisyyttä porvarilliseen elämään. Taiteilijan ammatti ja ulkomailla opiskelu 

eivät kuitenkaan tehneet taiteilijasta boheemia. Ystävysten saattoi olla vaikea myöntää porvareiden 

tärkeyttä heidän elämässään, koska he kuuluivat itsekin sivistyneistöön. Luultavasti tiedostamattaan 

kolmikko noudatti elämässään porvarillisia avioliitto-, käytös-, kulttuuri- ja pukeutumissääntöjä. 

Wikströmillä, Gallénilla ja Halosella oli kuitenkin porvarien maallista elämää korkeampia ajatuksia 
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ja suunnitelmia, joiden vuoksi he todennäköisesti tunsivat edustavansa päinvastaisia asioita kuin 

porvaristo. Kolmikon tavoitteena oli yksinkertaisen elämän viettäminen taiteilijakodeissaan ja siellä 

taiteelle omistautuminen. 

 

Taiteilijakodeissa eläminen edellytti arkitöiden sujumista. Isoissa taloissa oli paljon huolehdittavaa, 

halkojen hakkuusta ja lämmityksestä aina ruoanlaittoon ja siivoamiseen. Askareita hoitamaan 

otettiin palvelusäkeä. Heidän palkkaamisensa ei kuitenkaan ollut ongelmatonta. Jos palvelusväkeä 

saatiin, siitä huolimatta aherrettavaa riitti koko perheelle. Ateljeekodeissa pyrittiin omavaraisuuteen, 

sillä oli huomattu, ettei tarvittavia elintarvikkeita ollutkaan aina saatavilla. Perheiden taloudellinen 

tilanne edellytti myös omavaraisuutta. Kalelaan otettiin lehmiä, porsaita ja kanoja. Visavuoressa sen 

sijaan oli kanoja. Juureksia ja vihanneksia kasvatettiin kasvimaassa ja marjoja poimittiin metsästä 

tai puutarhasta. Perunaa saatiin perunamaasta ja järvestä kalaa. Taiteilijakotien ruokapöytien 

antimet vaihtuivat vuodenaikojen mukaan. Taiteellisen- ja arkisen työn lomassa taiteilijoilla oli 

kuitenkin aikaa liikkua luonnossa, kesällä kävellen tai pyörällä ja talvella hiihtäen. Järvellä 

puolestaan uitiin ja veneiltiin tai kelkkailtiin ja luisteltiin. Sisätiloissa voimisteltiin, luettiin 

kirjallisuutta ja musisoitiin. Arjen runsaasta työmäärästä huolimatta Wikströmin, Gallénin ja 

Halosen välisistä kirjeistä välittyi ateljeekotien arjesta leppoisa ja hiljainen tunnelma. Ateljeissaan 

taiteilijat kokivat työniloa, mutta myös työn aiheuttamaa masennusta ja epävarmuutta. Kodin 

rauhassa oli aikaa ajatella asioita, filosofoida ja käydä henkistä kamppailua sisimpänsä kanssa. 

Työn vastapainoksi taiteilijakodeissa kävi vieraita, niissä pidettiin yllä laajaa kirjeenvaihtoverkostoa 

ja seurattiin lehtiä. Rakennushaaveiden toteuduttua ystävysten oli mahdollista olla onnellisia uusissa 

kodeissaan. 

 

Wikströmin ja Gallénin saavutettua suuren haaveensa ateljeerakennuksesta kotimaassaan he 

samanaikaisesti suunnittelivat jo ulkomaanmatkoja. Halonen suoritti loppuun jatko-opintojaan 

Pariisissa 1890-luvun alussa, eikä hänkään ollut valmis aivan kokonaan Suomeen jäämään. 

Ystävysten matkat suuntautuivat Pariisin sijaan Euroopan uusiin taidekaupunkeihin, kuten 

Berliiniin, Firenzeen, Roomaan ja Lontooseen. Matkat eivät merkinneet Suomeen kyllästymistä 

vaan ne olivat pääasiassa opinto- ja työmatkoja, joille lähdettiin matka-apurahojen turvin. Uusiin 

taidevirtauksiin piti käydä tutustumassa ulkomailla, sillä muuten ne eivät saapuneet Suomeen. 

Taiteilijan uralla menestyminen edellytti Euroopassa järjestettäviin taidenäyttelyihin osallistumista 

ja toki ystävykset halusivat esitellä taidettaan ulkomailla. Aina ulkomaille ei kuitenkaan lähdetty 

ilosta vaan sinne saatettiin matkustaa tekemään surutyötä tai pakon edessä ateljeen tuhoutumisen 

myötä. Toisinaan myös Suomen vuodenajat, kuten kylmä, pitkä ja pimeä talvi sai ystävykset 
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suunnittelemaan pakenemista Euroopan valoisammille ja lämpimämmille seuduille. Ulkomailla 

tutustuttiin museoihin, näyttelyihin, arkkitehtuuriin, kirkkoihin ja muihin nähtävyyksiin. Siellä 

tavattiin ulkomaisia taiteilijaystäviä, ostettiin taiteilijoiden työvälineitä ja perehdyttiin uusiin 

tekniikoihin kuten freskomaalaukseen ja grafiikanpainantaan. Museoissa ja näyttelyissä vierailuja ei 

välttämättä edes mielletty työkäynneiksi, sillä ne olivat itsestään selvä osa elämää. 

 

Ulkomailla ollessaan ystävyksille tuli kuitenkin ikävä takaisin Suomeen. Kieli, kulttuurierot, 

pettymys nähtyyn taiteeseen ja ihmisten pinnallisuuteen voimistivat ikävän tunnetta. Useita 

kuukausia kestävien matkojen aikana ei myöskään ollut helppoa olla erossa perheestä. Välillä 

kolmikon olikin mahdollista ottaa perhe mukaansa Eurooppaan, mutta matkoilla koetut 

vastoinkäymiset vahvistivat kaipuuta Suomeen. Vaikka ikävä välillä taiteilijat yllättikin, se ei saanut 

pidettyä heitä kokonaan Suomessa. Matkoilta palattiin aina takaisin kotimaahan, mitä ystävykset 

pitivät itsestään selvyytenä. Taiteilijakotien valmistuttua, kolmikko huomasi, että ulkomailta saatuja 

virikkeitä, inspiraatiota ja vaihtelua omaan työskentelyyn, oli mahdollista kokea myös Suomessa. 

Ystävysten vierailut toistensa ateljeekodeissa toivat heidän elämäänsä uskoa, jaksamista ja kaivattua 

piristystä. Kaukokaipuusta huolimatta ulkomaille matkustaminen ei aina ollut välttämätöntä. 

Taiteilijat pystyivät oman kokemuksensa kautta vertaamaan Suomea muihin maihin ja kokivat 

Suomen rakkaammaksi palatessaan kuin sieltä lähtiessään. Ystävykset tunsivat Suomen maaseudun 

olevan ainoa oikea ympäristö heille, heidän ateljeerakennuksilleen ja taiteensa tekemiseen. 
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