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1. Johdanto

1.1. Aiheen esittely

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931)1 on yksi tunnetuimpia ja merkittävimpiä 

suomalaisia taiteilijoita. Hän työsti elinvuosinaan suuren määrän taidetta ja muokkasi

suomalaisen kuvataiteen kenttää. Gallen-Kallelan tuotanto on suuri ja monipuolinen. 

Vaikka hänet tunnetaan yleisesti kuvataiteilijana, hänen luovuutensa ja 

kokeilunhalunsa sai hänet työskentelemään myös eri taiteenalojen parissa. Gallen-

Kallela oli paitsi maalari, myös graafikko, kuvanveistäjä, arkkitehti, insinööri, 

puuseppä, metalliseppä, lasimaalaaja, ryijynsommittelija, kirjankuvittaja, runoilija ja 

filosofinen pohdiskelija.2 Taiteen lisäksi Gallen-Kallela on jättänyt jälkeensä 

suunnittelemansa ateljeerakennukset Kalelan ja Tarvaspään sekä suuren määrän 

arkistoaineistoa ja esineistöä. Tässä tutkielmassa lähestyn Akseli Gallen-Kallelaa 

kulttuurihistoriallisen esineistön kautta ja tarkastelen millainen kuva historiallisesta 

henkilöstä muodostuu museokokoelman kautta.

Gallen-Kallelan Museo on vuonna 1957 perustettu kulttuurihistoriallinen museo, 

joka esittelee taiteilija Akseli Gallen-Kallelan elämää ja taidetta erilaisin teemoin 

näyttelyiden ja tapahtumien avulla. Museo toimii myös Akseli Gallen-Kallelaan 

liittyvän tiedon keskuksena.3 Gallen-Kallelan Museon museokokoelmiin kuuluu 

Akseli Gallen-Kallelan taidetta, arkistoaineistoa, valokuvia, kirjastokokonaisuus sekä

esineistöä elämän varrelta. Museo sijaitsee Espoossa Akseli Gallen-Kallelan 

suunnittelemassa ja rakennuttamassa ateljeerakennus Tarvaspäässä4. Museotontilla 

sijaitsee myös 1800-luvun puolivälissä rakennettu puinen huvila Linudden, jossa 

Gallen-Kallela perheineen asui 1910-luvulla.5 

1 Käytän tutkimuksessani Akseli Gallen-Kallelasta kirjoittaessani joko koko nimeä tai pelkkää sukunimeä Gallen-
Kallela. Taiteilija käytti noin vuoteen 1907 saakka lapsuudenaikaista nimeään Axel Gallén, mutta selvyyden 
vuoksi ja vakiintuneen käytännön mukaan kutsun taiteilijaa hänen pidemmällä nimellään Gallen-Kallela myös 
tätä aikajaksoa käsitellessäni (nimenmuutoksesta kt. Esim. Okkonen 1961, 5 & Ahtola-Moorhouse 1996, 23-24). 
Tekstin soljuvuuden vuoksi käytän myös termiä taiteilija, kuitenkaan pyrkimättä korostamaan henkilön 
taiteilijuutta. Perheenjäsenistä puhuttaessa mainitsen koko nimen tai perheyhteyden, esimerkiksi vaimo, tytär tai 
poika.
2 Wahlroos 2004, 8. 
3 Museosäätiön säädekirja allekirjoitettiin 17.12.1957. Museo avattiin yleisölle 16.5.1961.Raivio 2008, 82-83 & 
http://www.gallen-kallela.fi/.
4 Akseli Gallen-Kallela aloitti Tarvaspään suunnittelun vuonna 1906 ja rakennustyöt sijoittuivat vuosille 1911–
1913. 1920-luvulla tehtiin jonkin verran muutostöitä. Kt. esim. Wahlroos 2008, 22-49.
5 Linuddin rakennuttivat 1859 Feodor ja Amalia Kiseleff ja rakennus oli alunperin Albergan kartanon kesähuvila.
Linudden oli osa Mary Gallen-Kallelan äidin perimiä maita ja Akseli Gallen -Kallela osti rakennuksen anopiltaan 
vuonna 1912. kt. esim Raivio 2008, 10-19 & http://www.gallen-kallela.fi/tietoa-gallen-kallelan-museosta/tietoa-
tarvaspaasta/pellavaniemen-miljoo/
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Nykyään Linuddenissa toimii kahvilaravintola. Gallen-Kallelan Museon 

näyttelytoiminnassa yhdistellään sekä Gallen-Kallelan omaa taidetta että 

nykytaidetta. Esinekulttuuria esitellään kulttuurihistoriallisten näyttelyiden voimin. 

Lisäksi museorakennus itsessään on yleisöä kiehtova elementti; taiteilijan koti ja 

ateljee.

Tutkimukseni aihe kehittyi hiljalleen työskennellessäni Gallen-Kallelan Museossa 

kokoelmien parissa kesästä 2015 alkaen. Minua kiehtoi erityisesti 

henkilöhistoriallisesti painottuneen museokokoelman sisältö ja kaikki ne ajassa 

syntyneet kerrokset, jotka kokoelman olemukseen ovat vuosien mittaan vaikuttaneet. 

Jäin pohtimaan, kuinka paljon museon kokoelmissa yleensä on satunnaista keräymää 

ja kuinka suuri osa taas on tietoisesti kerättyä aineistoa. Näiden pohdintojen kautta 

tutkimukselleni kehittyi kaksi päänäkökulmaa, joista ensimmäisessä lähestyn Gallen-

Kallelan Museon kulttuurihistoriallista kokoelmaa kokoelmahistoriallisen tulkinnan 

kautta, etsien ja kartoittaen museon historiaan kuuluneita tapahtumia ja ilmiöitä, 

jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet kokoelman sisältöön. Toinen näkökulma on 

henkilöhistoriallisesti painottunut ja tässä osiossa tarkastelen museokokoelmaa 

historiallisen henkilön, Akseli Gallen-Kallelan, kautta. Näistä näkökulmista 

jälkimmäisellä on suurempi osuus työssäni.

Henkilöhistoriallisessa museossa kokoelmatutkimus vie voimakkaasti kohti 

henkilötutkimusta. Viehätyin erityisesti Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallisen kokoelman1 sisällöstä, sillä se monipuolisuudessaan kertoo 

kerääjästään useita eri tarinoita. Kulttuurihistoriallinen kokoelma käsittää museon 

kokoelmiin kuuluvan esineistön. Tahdoin selvittää kuinka kokoelmassa oleva 

virtahevon hammas2 linkittyy japanilaiseen rukouskaappiin3 ja pettuleipä4 

öljyvärituubiin5. Iso osa tutkimustyötäni olikin esinekokoelman lähilukua ja asioiden 

yhdistelyä. Aiheeseen orientoitumisen ja kulttuurihistoriallisen kontekstoinnin avulla 

löysin esineille ajan, paikan ja kontekstin. 

1 http://www.gallen-kallela.fi/kokoelmat/katso-kokoelmia/kulttuurihistoriallinen-kokoelma/
2 Virtahevon hammas GKM-126. Alaviitteissäni käyttämäni GKM-tunnus viittaa Gallen-Kallelan Museon 
kokoelmiin. Pitääkseni alaviitteet selkeinä, en lisää jokaisen esineen kohdalle pitkää kokoelmanimeä 
Kulttuurihistoriallinen kokoelma. Gallen-Kallelan Museo, vaan GKM-tunnus sisältää esineen omistajuuden.
3 Kiinalainen rukouskaappi GKM-5768.  Kokoelmahallintajärjestelmässä esine on kirjattu virheellisesti 
kiinalaiseksi. Esineestä tehty tutkimus on kuitenkin osoittanut kaapin olevan alkuperältään japanilainen.
4 Pettuleipä GKM-1034. 
5 esim. Öljyvärituubeja- ja putkiloita GKM-4272-4274, 4277-4278, 6306, 6616.
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Tutustuminen taiteilija Akseli Gallen-Kallelaan henkilönä sekä hänen 

elämäntapahtumiinsa tapahtui väistämättä tulkitessani kokoelmaa, mutta aiheeseen 

perehtyminen oli myös oleellinen osa tutkimustyötäni. Täytyihän minun tutkijana 

tietää henkilön elämänvaiheista mahdollisimman tarkasti pystyäkseni yhdistämään 

tulkitsemani materiaalisen kulttuurin Gallen-Kallelan henkilökohtaiseen historiaan 

mutta myös samalla yhteisesti jaettuun historiaan. Yksi tutkimuksen antoisimpia 

puolia olikin uppoutuminen toiseen aikaan ja ympäristöön, siirtyminen ajassa 

taaksepäin ja tarkoitusperien sekä motivaatioiden etsiminen 1800-1900-luvun 

vaihteen aikalaisen silmin.

1.2. Tutkimuskysymykset

Taiteilijaprofessori Akseli Gallen-Kallelaa ja hänen elämäänsä on tutkittu runsaasti. 

Tutkimus on painottunut erityisesti taiteilijan tuotannon puolelle, taiteen ja sen 

merkitysten selvittämiseen, tosin taiteilijan elämää ja sen tapahtumia on tutkittu 

myös monipuolisesti. Taiteilijaa käsittelevän tutkimuskentän ollessa jo hyvinkin 

runsasta, pohdinkin tutkimuksen tekoa aloittaessani, voisiko minulla tosiaan olla 

mitään uutta sanottavaa aiheesta. Tutustumalla laajaan tutkimuskenttään löysin 

kuitenkin sopivan kentän, johon kansatieteilijä sujahti mitä mainioimmin. Gallen-

Kallelaan liittyvä tutkimus on vahvasti painottunut erityisesti hänen taiteilija-

ammattiinsa ja taiteilijapersoonaansa, toki mitä ymmärrettävimmistä syistä. Halusin 

kuitenkin tarkastella myös muita mahdollisia puolia, joita Akseli Gallen-Kallelan 

elämä pitää sisällään. Esinetutkimuksen ollessa lähellä sydäntäni, päädyin 

tarkastelemaan Gallen-Kallelaa esineiden kautta. Tämä näkökulma tarjosikin mitä 

antoisimman tulkintakeinon. 

Aineistona ja tutkimukseni kohteena toimiva Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallinen kokoelma sisältää monipuolisen tutkimusaineiston, jonka 

tarkastelun avulla pystyin muodostamaan taiteilijasta ja hänen elämästään 

monipuolisen kuvan. Gallen-Kallelaa koskeva laaja kirjallisuus, joka aluksi tuntui 

liiankin mittavalta, toimikin lopulta tutkimusta tehdessäni hyvänä tietopankkina ja 

kontekstoinnin välineenä. Pystyin vertaamaan omia havaintojani jo olemassaolevaan 

tutkimukseen ja tekemään näin aineistolleni omia tulkintoja. Mikään tutkimusaihe ei 

kuitenkaan ole läpitutkittu, vaan tutkija tuo kentälle mukanaan aina oman 
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kiinnostuksensa, taustansa sekä erikoisalansa. Tarkastellessaan aihetta näiden läpi, 

tutkija luo väistämättä uudenlaisia tulkintoja.1

Tässä tutkielmassa tarkastelen Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallista 

kokoelmaa esinetutkimuksen ja kokoelmatutkimuksen näkökulmista.  Minua 

kiinnostaa se, miksi museon kulttuurihistoriallinen kokoelma, eli esinekokoelma, on 

juuri sellainen kuin se on. Tehtävänäni on selvittää, mitä museon 

kulttuurihistoriallinen kokoelma kertoo sen kerääjästä ja ajasta, jolloin kokoelma on

syntynyt. Tämä tarkastelu rajautuu ajallisesti käsittämään kauden, jolloin Akseli 

Gallen-Kallela eli ja aktiivisesti itse vaikutti kulttuurihistoriallisen kokoelman 

tulevaan sisältöön. Millainen henkilö Akseli Gallen-Kallela on ollut ja miten hänen 

vaikutuksensa näkyy museon kulttuurihistoriallisen kokoelman sisällössä? Entä 

miten ympäristö ja aikakausi ovat mahdollisesti vaikuttaneet hänen tekemiinsä 

valintoihin? Koska Gallen-Kallelan Museon kokoelmien muotoutumiseen ovat 

Akseli Gallen-Kallelan lisäksi vaikuttaneet monet muutkin yksittäisestä henkilöstä 

riippumattomat seikat, pohdin lisäksi sitä, mitä nämä eri tekijät taiteilijan 

vaikutusalueen ulkopuolella mahdollisesti ovat. Miten esimerkiksi 

kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta heijastuu taiteilijan kuoleman jälkeinen aika ja 

jälkeläisten tekemät valinnat?

Sijoitan tutkimukseni kokoelmatutkimuksen alueelle, mutta esinetutkimuksen keinot 

sekä henkilöhistoriaan painottuva mikrohistoriallinen näkökulma määrittävät 

tulkintaani vahvasti. Esinetutkimuksen sijaan voisi käyttää myös termiä materiaalisen

kulttuurin tutkimus. Kyseinen termi viittaa monitieteiseen tutkimuskenttään, jossa 

esineitä voidaan tarkastella muutenkin kuin vain fyysisinä objekteina. Materiaalisella

kulttuurilla tarkoitetaan jatkuvan muutoksen alla olevia konteksteja ja suhteita, 

joiden kautta esineet saavat merkityksensä.2 Tällainen lähestymistapojen yhdistelmä 

luo monipuolisia tulkintoja.  Esineiden avulla voidaan päästä jäljille siitä, miten 

esineitäkäyttänyt henkilö, eli toimija, on arjessaan mahdollisesti toiminut ja ajatellut.

Esineet ovat kulttuurin tuotteita ja jokaisella esineellä on yhteys ja merkitys 

1 Historiantutkimuksesta on kirjoittanut esim. Jorma Kalela 2000 ja etnologin näkökulmasta Anna-Maria Åström 
2005. Esinetutkimuksesta ja uudelleentulkinnoista esim. Pearce 1992, 1994.
2 Roivainen 2017, 46.
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ympäröivässä kulttuurissa.1 Esineiden avulla voidaan havainnoida kerroksellisuutta 

ja aikakausien limittymistä toisiinsa, löytää erilaisia painotuksia, erilaisia 

kiinnostuksen aiheita tai erilaisia toiminta- ja lähestymistapoja. Kun esineet 

sijoitetaan osaksi suurempaa kokonaisuutta, kuten museokokoelmaa, ne saavat 

yhteisen kontekstin ja tulkintakulman, yhdistävän tekijän.2 Kolmannen näkökulman, 

ja ikään kuin lopullisen silauksen tulkinnan päälle, tuo mikrohistoriallinen 

näkökulma ja henkilötutkimus.3 Henkilön elämän aikana kerääntynyt materiaalinen 

aineisto kertoo paitsi henkilöstä itsestään myös vallitsevasta ajasta ja ympäristöstä. 

Gallen-Kallelan Museon kohdalla on mielenkiintoista tarkastella sitä, kuinka museon

”päähenkilö” Akseli Gallen-Kallela on itse aikanaan, tietoisesti ja tietämättään, 

vaikuttanut museon kokoelmiin ja siihen kuvaan, jota museo nykyään kokoelmiensa 

kautta kävijälleen välittää.

1.3. Käsitteet

Liitän tutkimukseni osaksi museologisen kokoelmatutkimuksen sekä 

keräilytutkimuksen teoreettista viitekehystä ja näin ollen myös osaksi laajempaa 

ihmisen ja materiaalisen ympäristön välistä suhdetta tarkastelevaa tutkimusta. Tältä 

tutkimusalueelta ja museologian termistöstä nousevat tutkimukseni keskeisimmät 

käsitteet; esine, museo-objekti, kerääjä, kokoelma sekä konteksti. Käsitteet ovat 

tulkinnallisesti hyvin lähellä toisiaan, mutta sisältävät tiettyjä merkityksellisiä 

painotuksia, joiden vuoksi käsitteiden avaaminen on tarpeellista. Käsitteet 

määrittävät myös paljon tutkimukseni läpi kulkevia teemoja esineitä ja kokoelman 

kertymistä tutkiessani.

Esineet ovat ihmisen kulttuurisesti tuottamia ja kulttuuria esittäviä kappaleita, 

materiaalisen kulttuurin osasia, käytön ja tulkinnan kohteita.4 Näin esineet 

heijastelevat piirteitä yksilöistä ja ympäröivästä kulttuurista. Esineeksi voidaan 

määritellä kulttuurin materiaalinen muoto, fyysinen, kosketeltava ja kolmiulotteinen 

objekti.5

1 Lehtinen 2005, 185.
2 Kinanen 2007, 171 

3 Mikrohistorian tutkimuksesta kt. esim. Peltonen 1999.
4 Kiuru 2001, 63.
5 Pearce 1992, 4, 16.
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Esineiden ajatellaan heijastelevan ilmiöitä ja asioita edustamastaan kulttuurista. 

Voidaan myös ajatella, että esineellä ei ole tarkoitusta ilman ihmistä. Vasta ihmisen ja

esineen välille syntyvä yhteys antaa esineelle funktion  ja merkityksen.1 Oman 

tutkimusaiheeni kohdalla koen tärkeäksi termien tarkan määrittelyn. Museoalalla 

käytetään usein museoesineiden kohdalla termiä objekti, sillä esine-termi voidaan 

kokea liian rajoittavaksi ja määrittäväksi. Objekti-termin alle taas voidaan lukea 

materiaaleiltaan ja funktioiltaan hyvinkin erilaisia aineistoja. Käytän kuitenkin 

tutkimuksessani pääsääntöisesti esine-termiä juuri tämän objekti-termin laajuuden 

vuoksi. Esine-termin käyttö itseasiassa luo tarkastelemastani aineistosta tietynlaisen 

mielikuvan, jota en tahdo häivyttää. Tarkastelemani Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallinen kokoelma koostuu perinteisesti esineiksi luokitelluista 

aineistoista ja esine-termi esiintyy museon työntekijöiden välisessä 

kommunikaatiossa toistuvasti, oletettavasti siitä syystä, että esineistä puhuttaessa 

pystytään selkeästi erottamaan toisistaan muut museon kokoelmiin kuuluvat 

aineistot, kuten taideteokset tai arkistomateriaali.

Museo-objektista puhutaan, kun tietylle objektille on annettu niin kutsutusti 

museostatus; objekti on sijoitettu osaksi museokokoelmaa ja samalla osaksi yhteisesti

jaettua kulttuuriperintöä.2 Museo-objekti määrittyy sille annetun yhteiskunnallisen ja 

kulttuurisen merkityksen kautta. Museo-objektit ovat siis niille annettujen 

merkitysten määrittämiä ja ”velvoittamia”.3 Oman tutkimusaiheeni kohdalla 

rajanveto objektin ja museo-objektin välillä on suhteellisen helppoa, vaikka toki 

mikään tulkinnanvarainen määrittely ei ole täysin mustavalkoista. Määritän kaikki 

tutkimuksessani käyttämäni aineistot museo-objekteiksi, sillä ne ovat osa Gallen-

Kallelan Museon kokoelmaa tai museon hallussa. Museo-objektin määritelmä tulee 

tutkimuksessani oleelliseksi siinä vaiheessa, kun tarkastellaan hyvin tavallisia arjen 

esineitä, kuten taiteilijan työvälineitä tai perheen vaatteita. Kun nämä kovin arkisilta 

ja merkityksettömiltä tuntuvat aineistot on siirretty osaksi Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallista kokoelmaa, niille on 

1 Appadurai 1986, 5.
2 Tieteellisessä diskurssissa kulttuuriperinnön käsite ymmärretään  usein konstruktiona, jota jatkuvasti tulkitaan 
ja uudelleenarvioidaan erilaisissa konteksteissa. Lillbroända-Annala 2014, 25. Kulttuuriperinnöstä kt. esim. 
Steel, Turunen, Lillbroända-Annala & Santikko 2014.
3 Kinanen 2007, 170, Pearce 1992, 4-5.
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annettu merkitys, joka määrittää niiden tärkeyden osana museokokoelmaa ja osana 

Akseli Gallen-Kallelan elämää. Yhtäkkiä ne eivät olekaan kuivuneen maalin 

peittämiä pensseleitä tai eilisen likaisia sukkia, vaan ne representoivat jotain 

suurempaa ja kulttuuriperinnön näkökulmasta merkittävää. Esineet siirtyvät 

yksityisestä julkiseksi.

Kerääjän ja keräilyn merkitys museoyhteydessä on mielenkiintoinen, erityisesti kun 

se liitetään aiemmin hyvinkin objektiivisena pidettyihin museokokoelmiin. Susan 

Pearce kirjoittaa kuinka monet museoesineet ovat jo museoon tullessaan itseasiassa 

osa jotain kokoelmaa.1 Monet Suomenkin museoiden kokoelmat pohjautuvat 

keräilijöiden ja tutkimusmatkailijoiden löydöksiin.2 Valinnantekoprosessi on 

oleellinen osa kokoelmanmuodostusta.3 Voidaankin ajatella, että moni 

museokokoelma on käynyt ikään kuin läpi monta sihtiä ja kokonaisuus on 

suodattunut tietynlaisten valintojen kautta. Lisätietoa museokokoelmista tuo juuri 

näiden valintojen, niiden tekijöiden sekä vallitsevan merkitysympäristön tutkiminen. 

Totuus kun kuitenkin on, että vaikka museokokoelmien ajatellaan esittelevän yhteistä

historiaa ja kulttuuriperintöämme, ne ovat aina valintojen kautta syntyneitä ja täten 

subjektiivisia kokonaisuuksia heijastaen syntyaikaansa ja kartuttajaansa. 

Museokokoelmat ovat myös määrällisesti rajoittuneita, ja vain osa materiaalisesta 

kulttuurista on päätynyt tai päätyy museokokoelmiin. Täten on hyvä pohtia sitä, 

kuinka suuri osa museokokoelmien muodostumisprosessista onkaan satunnaista ja 

kuinka suuri osa tarkoituksellista.4

Gallen-Kallelan Museon kokoelmien kohdalla kerääjän vaikutus museon 

kulttuurihistoriallisen kokoelman sisältöön on suuri. Akseli Gallen-Kallelasta 

tiedetään, että hän harrasti keräilyä ja esineet olivat hänelle merkityksellisiä, 

miellyttäviä elämän elähdyttäjiä ja koristajia, mutta samalla myös muistojen 

säilyttäjiä ja representoijia.5  Keräilyharrastus jatkui läpi koko taiteilijan elämän ja 

sen eri muodot heijastuvat museon kulttuurihistoriallisen kokoelman sisältöön. 

Kokoelmaesineitä tarkastelemalla voi tehdä tulkintoja siitä, millainen henkilö 

1 Pearce 1992, 7.
2 esim. Kostet 2007, 138-140 & Rönkkö 2007, 84. Suomalaisten museokokoelmien synnystä kt. Salminen 2011 
& Pettersson & Kinanen 2010.
3 Pearce 1995, 23.
4 Museokokoelmien synnystä kt. esim. Pearce 1992, 1994, 1995, Kostet 2007: 136-162.
5 Koivunen, 2011, 96.
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kokoelman kerääjä on ollut.

Elina Kiuru kirjoittaa, kuinka jokaisella kokoelmalla on oma sisäinen logiikkansa, 

jonka mestari keräilijä itse on. Kokoelman esineet muodostavat joukon, jolla on jokin

yhteinen nimittäjä. Keräilijä päättää, mitä liittää kokoelmaansa, hän järjestää, 

luokittelee ja valitsee. Kokoelma on keräilijän unelma ja samalla yritys hallita 

ympäröivää esinemaailmaa hallitsemalla osaa siitä. Kokoelma myös toistaa ja tuo 

julki keräilijän toiveita ja haaveita omasta itsestään ja ympäristöstään.1 Akseli 

Gallen-Kallelan kohdalla onkin mielenkiintoista tarkastella eri syitä, jotka ovat 

johtaneet ja vaikuttaneet hänen keräilyharrastukseensa. Onko taiteilijan keräily ollut 

esimerkiksi esteettisesti painottuvaa vai onko taustalla jotain syvempiä pyrkimyksiä 

kokoelman luomiseen?

Kontekstilla tarkoitetaan asioiden välistä yhteyttä. Museossa kokoelmien ja museo-

objektien kontekstitietous on yksi oleellisimpia asioita museon 

kokoelmanhallinnassa. Museoiden kokoelmatyössä painotetaan nykyään esineiden 

kontekstien tärkeyttä.2 Museo-objektilla, esimerkiksi tietyllä esineellä, on oltava 

jokin konteksti, joka liittää esineen osaksi, paitsi museon kokoelmaa, myös osaksi 

suurempaa kulttuurihistoriallista kokoelmaa ja yhteistä kulttuuriperintöä. 

Kontekstitieto täten ikään kuin legimitoi esineen olemassaolon ja kuulumisen osaksi 

museokokoelmaa.3 Museologi Tomislav Sola on todennut, kuinka museot eivät ole 

olemassa esineiden säilyttämistä varten vaan niiden välittämien tietojen ja käsitteiden

vuoksi.4 Äärimmäisen tulkintatavan mukaan museoesine ilman kontekstitietoja on 

itseasiassa kuollut esine.5 Museolain mukaan museoiden tulee edistää kulttuuri- ja 

luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä 

aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla 

siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja 

julkaisutoimintaa.6 Museot siis välittävät tietoa yhteisestä kulttuuriperinnöstä ja 

tämän tehtävän suorittamisessa museoesineiden kontekstitiedot tulevat tarpeeseen. 

1 Kiuru 1995, 52-53.
2 Kt. esim. Rönkkö 2007, Paaskoski 2015, Robbins 2016. 
3 Robbins 2016, 189.
4 Sola, Tomislav 1997, 15.
5 Sola, Tomislav 1997, 14.
6 Museolaki, 1 luku, 1 § (SDK 1041/2016)  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729
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Museokokoelmaan kuuluvilla objekteilla voi olla useita erilaisia konteksteja, jotka 

nousevat esiin eri yhteyksissä. Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallista 

kokoelmaa voi tarkastella esimerkiksi  henkilökontekstissa, tiettyyn henkilöön 

liittyvänä esineiden kokoelmana, tai suuremmassa kontekstissa, osana materiaalisen 

kulttuurin historiaa. Museotyön näkökulmasta tutkimukseni on kokoelmaesineiden 

kontekstitietojen täydennystä mikrotasolla sekä yhdistettynä suurempiin 

kulttuurihistoriallisiin konteksteihin.

Kokoelma on ryhmä esineitä tai objekteja, joita yhdistää jokin kokoelman kerääjän 

määrittämä tarkoitus tai idea.1 Kokoelma ei ole vain keräilyn seurausta vaan on 

jatkuvasti keräilijän toiminnassa ideaalisesti läsnä ja antaa keräilijälle mallin, jonka 

mukaan keräily etenee. Kokoelma on siis sekä toiminnan tulos että sen määrittelijä.2  

Museokokoelmilla on kolme yhdistävää piirrettä: kokoelmat muodostuvat esineistä, 

esineet tulevat menneisyydesta ja yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden. 

Museookoelmia yhdistää myös se, että ne ovat syntyneet keräilyn tuloksena.3  

Museokokoelmissa olevat yksittäisen ihmisen keräämät kokoelmat ovat itsessään 

henkilökohtaisia kokoelmia, jotka kertovat kerääjän tekemistä valinnoista ja 

valintahetkestä. Vaikka monet museokokoelmat Suomessa ovat saaneet alkunsa 

yksityisten kerääjien kokoelmista, kerääjä ja keräyskonteksti jäävät usein 

tutkimuksessa varsinaisten museo-objektien ja niiden museokontekstin varjoon. 

Kerääjän vaikutus kokoelmaan ja sen sisältöön on kuitenkin hyvin oleellinen. 

Kerääjän tekemä valinta on ensimmäinen merkittävä vaihe esineen matkalla kohti 

museoesineen statusta. Seuraava vaihe on museon päätös kokoelmaan liittämisestä.3  

Mielenkiintoista onkin, kuinka henkilöhistoriallisessa museossa tämä usein 

toissijaiseksi jäävä näkökulma nousee yllättävän merkittävään asemaan ja toimii 

kyseistä kokoelmaa yhdistävänä nimittäjänä. Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallisen kokoelman esineistä osan tiedetään olevan taiteilijan itse 

keräämiä. Nämä esineet tarjoavat mahdollisuuden tulkintoihin kerääjän tekemistä 

valinnoista, paitsi yksittäisten esineiden suhteen, myös kokoelma-ajattelun 

näkökulmasta. 

1 Pearce 1995, 23, 159.
2 Pöyhtäri 1996, 12-13.
3 Kostet 2007, 137 & Pearce 1992, 7.
4 Pearce 1992, 7.
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1.4. Aineistot

Tutkimukseni pääaineistona on Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallinen 

kokoelma. Kulttuurihistoriallisen kokoelman lisäksi hyödynnän aineistonani myös 

museon muita kokoelmia. Gallen-Kallelan Museon taidekokoelma sisältää Akseli 

Gallen-Kallelan tekemän taiteen lisäksi muutamia hänen jälkeläistensä sekä muiden 

taiteilijoiden töitä. Valokuvakokoelma sisältää lähinnä Akseli Gallen-Kallelan itse 

ottamia valokuvia perheestään; kuvia matkoilta ja arjesta. Kotikirjasto koostuu 

Akselin ja hänen vaimonsa Maryn kokoamasta kirjastokokonaisuudesta. Arkistos 

koostuu Akseli Gallen-Kallelan sekä hänen perheensä arkistoaineistosta. Pitääkseni 

tutkimukseni edes jollain tavoin laajuudellisesti hyppysissäni ja pro gradu 

-tutkielmalle määritetyissä rajoissa, rajasin tutkimuskohteekseni museon 

kulttuurihistoriallisen kokoelman. Tästä aineistosta tekemäni tulkinnat myös 

enimmäkseen kumpuavat. Gallen-Kallelan Museon kokoelmien muut aineistot 

toimivat enemmänkin tulkintojani tukevina elementteinä, eivät niinkään tulkinnan 

suorana kohteena. Taidemuseoiden kokoelmia tutkinut Susanna Pettersson on 

todennut, että museot tuottavat tavallaan kuin itsestään kokoelmatutkimuksen 

kannalta merkittäviä aineistoja, joista keskeisimmät ovat primäärilähteitä kuten 

pöytäkirjoja, kokoelmien muodostumista koskevaa kirjeenvaihtoa, 

kokoelmapoliittisia ohjelmia, valokuvia ja muita dokumentteja.1 Tämänkaltaisten 

tarpeellista lisätietoa tuovien aineistojen äärelle olenkin hakeutunut tätä tutkielmaa 

tehdessäni. 

Mainittakoon, että Akseli Gallen-Kallelaan liittyvää aineistoa löytyy Gallen-Kallelan 

Museon lisäksi myös usean muun museon ja muistiorganisaation kokoelmista. Akseli

Gallen-Kallelan taidetta on esimerkiksi monen museon kokoelmissa sekä Suomessa 

että ulkomailla. Arkistoaineistoja löytyy Kansallisarkistosta ja Kansallisgalleriasta 

sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kalevalaseuran kokoelmista. Taiteilijaan 

liittyvää esineistöä on Kansallismuseon, Espoon kaupunginmuseon, Helsingin 

kaupunginmuseon ja Satakunnan museon kokoelmissa.2  Taidetta, arkistoaineistoja ja

esineitä on myös yksityiskokoelmissa.3

1 Pettersson 2008, 178-179. 
2 Syvennyn muissa museoissa olevaan esineistöön tarkemmin luvussa 2.3.
3 Viittaan tässä lähinnä Akseli Gallen-Kallelan pojan Jorma Gallen-Kallelan jälkeläisten hallussa oleviin 
aineistoihin. 
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Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisen kokoelman sisältö on monipuolinen ja

laaja kattaen arjen esineistöä huonekaluista vaatteisiin ja matkatuliaisiin. 

Kokoelmaan kuuluu lukuisilta matkoilta tuotuja eksoottisia esineitä, kansatieteellistä 

esineistöä, taiteilijan ja käsityöläisen ammattiin liittyvää esineistöä, tavallisia 

arkipäivän esineitä sekä luonnon antimia.  Kulttuurihistoriallinen kokoelma sisältää 

museon kokoelmanhallintajärjestelmän mukaan 1026 erillistä nimikettä. Yhden 

nimikkeen alla voi kuitenkin olla myös useampia esineitä, joten esineiden 

kokonaismäärä on todellisuudessa hieman tätä suurempi.  Luetteloidun kokoelman 

lisäksi yhdistän osaksi aineistoani toistaiseksi vielä virallisesti esinekokoelmaan 

liittämistä odottavan lahjoituserän, joka sisältää hyvin samankaltaista aineistoa, jota 

varsinaisessa museokokoelmassa jo on. Kyseinen lahjoituserä sisältää 217 esinettä. 

Esinekokoelman tarkastelussa oli apuna museon kokoelmanhallintajärjestelmä Mopsi

sekä lahjoituserän kirjauksessa käytetty excel-taulukko. Koska museon virallinen 

kokoelmanhallintajärjestelmä on tietoteknisesti jo melko vanhentunut järjestelmä, 

muodostin myös tutkimuksen ajaksi kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta excel-

tiedoston, jonka avulla kokoelman tarkastelu helpottui. Luomani tiedosto toimi 

samalla muistiinpanovälineenä tulkitessani kokoelmaa. Näiden digitaalisten 

ohjelmien sekä fyysisten esineiden tarkastelun avulla pystyin muodostamaan 

esineistöstä hyvän kokonaiskuvan. Museon kokoelmanhallintajärjestelmässä jokaisen

esineen kohdalla on kirjattuna tietoa, kuten esineen nimi, kuvailu, käyttötarkoitus, 

mitat, jne. Tietomäärä kuitenkin vaihtelee esinekohtaisesti. Joistakin esineistä on 

kirjattuna huomattavasti enemmän kontekstitietoa kuin muista. 

Kokoelmanhallintajärjestelmään kirjattuihin kontekstitietoihin törmäsin tutkimukseni

aikana Gallen-Kallelan perheen muistelmia lukiessani, mutta suuri määrä esineistöstä

sai myös täysin uusia ulottuvuuksia ja kontekstitietolisäyksiä tutkimukseni kautta. 

Esineiden olemassaolo sai ikään kuin vahvistusta muiden aineistojen ja 

kontekstoinnin kautta.

Kulttuurihistoriallisen kokoelman tarkastelun lisäksi hyödynnän aineistonani Gallen-

Kallelan Museon kokoelmiin kuuluvaa Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtaista 

arkistoa, joka sisältää taiteilijan henkilökohtaisia paperiaineistoja.1 Henkilökohtainen

arkisto sisältää arjen toimista syntyvää aineistoa, kuten asiakirjoja, kuitteja,

1 Arkiston esittely Gallen-Kallelan Museon kotisivuilla http://www.gallen-kallela.fi/kokoelmat/arkistot/
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 muistiinpanoja, mietelmiä ja erilaisia listauksia. Arkistoon kuuluu myös taiteilijan 

itse kokoama runsas lehtileikearkisto sanoma- ja aikakauslehtileikkeineen. Nämä 

arkistoaineistot paitsi syvensivät tutkimuksen teon aikana mielikuvaani taiteilijan 

persoonasta ja elämästä, toimivat myös tulkintojen muodostajina ja vahvistajina. 

Arkistosta ei löytynyt kuin muutama suoraan esineisiin liittyvä aineisto, mutta 

kokonaisuutena Gallen-Kallelan henkilökohtainen arkisto auttoi muodostamaan 

kuvaa tutkittavasta henkilöstä ja tämän elämästä. 

Gallen-Kallela Museon kokoelmissa olevaa taidetta sekä valokuvia hyödynsin 

lähinnä tutkimuksen perehtymisvaiheessa. Taide ja valokuvat olivat apuna erityisesti 

sijoittaessani esineitä kulttuuriseen ja ajalliseen kontekstiinsa. Esineiden merkityksiä 

ja symbolisia arvoja Akseli Gallen-Kallelan taiteessa on jo tutkittu jonkin verran, 

joten pystyin hyödyntämään näitä aiempia tutkimuksia tulkinnoissani.1 Akseli 

Gallen-Kallelan vaimonsa kanssa muodostaman kotikirjaston läpikäynti loi kuvan 

taiteilijan mielenkiinnon kohteista ja henkisestä maailmasta. Etsin myös kirjastosta 

mahdollista esinekulttuuriin tai keräilyyn liittyvää kirjallisuutta.

Kirjallisuudella on tutkimuksessani oikeastaan kaksi tehtävää: hyödynnän 

kirjallisuutta paitsi lähteenä myös aineistona. Akseli Gallen-Kallelan kirjoittamat 

painetut teokset Kallela-kirja2 sekä Afrikka-kirja3 antavat lisätietoa taiteilijan 

aatemaailmasta ja elämästä. Pyrin löytämään teoksista yhtymäkohtia ja jopa 

mahdollisia mainintoja kulttuurihistorialliseen kokoelmaan liittyen. Nämä painetut 

teokset muun kirjallisuuden lisäksi loivat erinomaisen pohjan tulkinnoille. 

Yhdistämällä kirjoitetun tekstin ja museokokoelman sisällöt tutkija voi tarkastella 

suhteita ihmisten, asioiden ja ilmiöiden välillä. Tällainen kirjoitetun ja esineellisen 

maailman yhdistäminen on itseasiassa hyvinkin luonnollinen tapa lähestyä 

museokokoelmaa.4 Kirsti Gallen-Kallelan kirjoittamat muistelmat5 ovat tarjonneet 

äärimmäisen hyödyllisen vilkaisun Gallen-Kallelan perheen arkeen. Tytär Kirsti on 

kirjoittanut paljon isästään henkilönä ja persoonana. Hyvin yksityiskohtaisetkin 

selostukset tapahtumista ja henkilöistä avaavat ikkunan menneisyyteen.

1 Kt. Esim. Gutman 2011 & Lonkila 2011.
2 Gallen-Kallela, 1924.
3 Gallen-Kallela 1931.
4 Hill 2012, 1.
5 Gallen-Kallela 1932, 1948, 1956, 1960, 1982, 1992 & Raivio 1988, 1997.                                                             
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Tytär Kirsti Gallen-Kallelan sekä tyttärentytär Kaari Raivion teoksissa on lisäksi 

käytetty paljon sellaista henkilökohtaista lähdeaineistoa, jonka äärelle ei ehkä osaisi 

hakeutua tai edes pääsisi ilman kyseisiä teoksia. Teosten tarjoama henkilökohtainen 

muistelukerronta on avartavaa lähdeaineistoa. Muistitietoon perustuvat kirjoitukset 

ovat kuitenkin subjektiivisia totuuksia menneisyydestä, muistelijan muisteluhetken 

tarpeeseen luomia rekonstruktioita menneisyyden tapahtumista, ja tämä tulee 

huomioida teoksia hyödynnettäessä.1 Nämä läheisen silmin kirjoitetut muistelmat 

toimivatkin tutkimuksen teossa lisätietoa tarjoavana lähteenä ja kontekstitietona, kun 

ne linkitetään museokokoelmaan. Muistelmapätkät toimivat myös erinomaisesti 

lainauksina tutkimustekstin seassa. Suorissa lainauksissa säilyy läheinen ja kotoisa 

tunnelma, joka mielestäni sopii hyvin tutkimusaiheeseen. Akseli ja Kirsti Gallen-

Kallelan teosten lisäksi vahvistusta tulkinnoilleni toi suuri määrä Akseli Gallen-

Kallelasta kirjoitettua kirjallisuutta; painettuja teoksia, artikkeleita, kirjoitelmia, 

muistelmia, aikalaiskirjoituksia ja käsikirjoituksia. Myös aikaisempi Gallen-

Kallelasta tehty tutkimus toimi osittain lähdeaineistonani.

Akseli Gallen-Kallelan museosäätiön oma arkisto, joka käsittää virallisia asiakirjoja 

liittyen säätiön ja museon toimintaan, antoi lisätietoa kokoelman synnystä ja 

karttumisesta vuosien aikana.2 Museosäätiön perustamiseen liittyvät asiakirjat, 

vuosikertomukset sekä pöytäkirjat avasivat museon arkea ja käytännön työhön 

liittyviä päätöksiä ja tapahtumia. Vuosikertomusten kokoelmaa koskevissa osioissa 

on listattuna museon kokoelmatapahtumia, joista pidin silmällä erityisesti kartuntaa 

ja mahdollisia muita muutoksia kokoelmassa. Museokokoelman kehityksen 

yksityiskohtien tarkastelussa mainio aineisto olivat museon neljä inventaariokirjaa, 

joihin museon kokoelmiin kuuluvat aineistot on kirjattu tarkasti. Samat tiedot on 

edelleen siirretty digitaaliseen ympäristöön, Mopsi-nimiseen 

kokoelmanhallintajärjestelmään. Museosäätiön historiasta Gallen-Kallelan Museon 

perustamiseen liittyvistä tapahtumista sekä Gallen-Kallelan perinnönjaon vaiheista 

tarjosi paljon lisätietoa myös Kaari Raivion toimittamat teokset.3

 

1 Paaskoski 2008, 130. Muistitiedosta kt. myös Korkikangas 2005, 2006.
2  Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön arkisto. Gallen-Kallelan Museo.
3 Raivio 1988, 1997.
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Muiden suomalaisten museoiden Akseli Gallen-Kallelaan liittyvät aineistot ovat 

toimineet mielenkiintoisena vertailualustana Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallista kokoelmaa tulkitessa. Kartoitin muihin museoihin päätynyttä 

Gallen-Kallelaan liittyvää kulttuurihistoriallista esineistöä ja etsin mahdollista 

logiikkaa aineistojen jakautumisessa. Gallen-Kallelan Museolta saamieni 

tiedonantojen ja jälkeläisten kirjoittamien muistelmien avulla pystyin arvioimaan, 

mihin aineistoja on mahdollisesti vuosien mittaan päätynyt.1 

Kirjeaineiston hyödyntämisen kohdalla jouduin valitettavasti tekemään tiukan 

rajauksen. Akseli Gallen-Kallelaan liittyvä säilynyt kirjeaineisto on määrällisesti 

suuri.2 Olisin mielelläni käynyt läpi koko kirjeenvaihdon seuloen mainintoja esineistä

ja museoajatuksesta, mutta koska esineet ovat olleet osa Akselin arkea läpi hänen 

elämänsä, en pystynyt tekemään kirjeaineistosta edes tarkkaa ajallista rajausta ja näin

vähentämään läpikäytävän aineiston määrää. Kattava koko kirjeaineiston 

läpikäyminen ei sen laajuuden vuoksi ollut mahdollista tämän tutkimuksen kohdalla, 

mutta aiemman tutkimuksen ja siinä esiintyvien kirjeenvaihtomainintojen avulla olen

kuitenkin pystynyt tekemään pienempiä rajauksia ja täsmäiskuja kirjeaineiston 

pariin.

Moniaineistoisuus tarjoaa tutkimuskohteelle monta erilaista näkökulmaa. 

Yhdistelemällä eri aineistoja tutkija voi lähestyä kohdettaan monella eri tavalla ja 

aineistoille esitettyjen kysymysten avulla saada aikaan vuoropuhelua aineistojen ja 

tutkimuskohteen välille. Esinetutkimusta tehdessään tutkija pystyy erilaisten 

aineistojen avulla  etsimään yhteyksiä materiaalisen ja henkisen kulttuurin välillä. 

Mikään yksittäinen näkökulma ei pysty täysin vangitsemaan materiaalisen maailman 

sekä aineellisia että aineettomia puolia ja paras tulos saadaankin kun käytetään useita

erilaisia näkökulmia.3  Museoesineiden konteksteja pohtiessani aineistojen 

monipuolisuus nousi tärkeään asemaan. Yhdistämällä museokokoelman esineistön 

havainnointiin arkistomateriaalia, taidetta ja valokuvia sekä kirjallisuutta, sain 

havainnoilleni ikään kuin vahvistusta, mutta samalla myös uudenlaisia tulokulmia. 

1 Raivio 1988, 1997 sekä Gallen-Kallela-Sirén 2001.
2 Kirjeitä on tuhansittain, jopa 2000 eri lähettäjältä ympäri maailmaa. Taiteilijan vastaanottamia kirjeitä 
säilytetään Kansallisarkistossa. Gallen-Kallelan Museo on tehnyt kartoituksen taiteilijan lähettämistä kirjeistä. 
http://www.gallen-kallela.fi/kokoelmat/arkistot/kirjeet-2/
3 Korhonen 1999, 32.
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Jotkin aineistot voivat kertoa asioita, joka ei muista aineistoista ilmene. Esimerkiksi 

Kirsti Gallen-Kallelan muistelmissa törmäsin esineisiin, jotka eivät kuulu Gallen-

Kallelan Museon kulttuurihistorialliseen kokoelmaan, mutta jotka ovat kirjoittajan 

mukaan aikoinaan olleet taiteilijan omaisuutta.1 Tämä tieto on oleellista esimerkiksi 

silloin kun tarkastellaan Akseli Gallen-Kallelan esineille antamia arvotuksia tai 

hänen keräilyharrastustaan. 

Museokokoelman historiaa tarkastellessa esineet sekä erilaiset arkistomateriaalit, 

kirjoitukset ja muistelmat tarjoavat monipuolisen katsauksen menneeseen, mutta 

laaja aineisto tuo mukanaan myös haasteita. Useiden erilaisten aineistojen 

hyödyntäminen vaatii tutkijalta monen eri tulkintamenetelmän hallintaa sekä kykyä 

yhdistellä tulkintoja sujuvasti toisiinsa. Useista eri aineistoista koostuvat tulkinnat 

voivat vaikuttaa hajanaisilta ja pirstonaisilta, jos niiden yhdistäminen 

tutkimukstekstissä ei onnistu luontevasti. Laajan ja monipuolisen aineiston käyttö voi

myös pitkittää tutkimusprosessia. Oman tutkimukseni kohdalla koin 

moniaineistoisuuden positiivisena puolena. Eri aineistojen avulla sain 

esinekokoelman analyysiin syvyyttä ja pystyin yhdistämään omia tulkintojani 

aikaisempiin tulkintoihin.

1.5. Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelminäni hyödynsin kulttuurintutkimuksessa, erityisesti 

kansatieteessä, paljon sovellettua kulttuurianalyysia2 sekä historiantutkimukseen 

soveltuvaa pieniä ja suuria linjoja yhdistelevää kulttuurihistoriallista kontekstointia3. 

Tämän metodiyhdistelmän avulla sain tulkintoihini ikään kuin kaksi tasoa; yksilöön 

keskittyvän henkilökohtaisen tason sekä suuremman kulttuurisen ilmiötason. Pystyin 

vahvistamaan tutkimuskohteesta ja yksilöstä muodostamiani tulkintoja yhdistämällä 

 

1 Esim. Akseli Gallen-Kallelan isälle kuulunut Lefonger-kivääri, rakas lapsuudenkodin muisto, joka katosi 1920-
luvulla (Gallen-Kallela 1992, 544). Goottilainen kaappi, jonka taiteilija hankki Pariisista ja jota yöllä herätessään
hän kädellään siveli ovien kohokuvapintoja, nauttien muotojen kauneudesta ja tuntien, että hän tosiaankin omisti 
tuon kauan unelmoimansa kaapin (Gallen-Kallela 1948, 103-104, myös Gallen-Kallela 1992, 280). Pariisin 
asunnon lattialla ollut karhuntalja Karhunatalja, jonka hän oli Suomeen lähtiessään jättänyt Pariisiin, kuten 
monet muutkin esineet ja huonekalut (Gallen-Kallela 1992, 212). Afrikan matkalta Port Saidista ostetut 
japanilaiset kimonot (Gallen-Kallela 1992,459). Kultainen buddha-patsas esiintyy useissa kirjoituksissa ja 
arkistoaineistoissa. Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtainen arkisto & luetteloimaton lahjoituskokoelma. Gallen-
Kallelan Museo.
2 Ehn & Löfren 1982, 2001.
3 Esim. Björklund 2011.
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ne suurempiin kulttuurisiin ilmiöihin. Näiden tutkimusmenetelmien vierelle lisäsin 

vielä lähilukumenetelmän1, jonka avulla aineiston läpikäynti sai rytmin ja aineisto 

kontekstin.

Kulttuurianalyysin keinoin tematisoin kohdettani etsien mahdollisia toistuvia 

elementtejä, kategorioita tai arvotuksia museokokoelmasta. Billy Ehnin ja Orvar 

Löfgrenin esittelemä kulttuurianalyysi on hyvin monipuolinen analyysimenetelmä, 

joka kehottaa tutkijaa lähestymään kohdettaan monesta eri suunnasta ja etsimään 

erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja. Kulttuurianalyysi sopii esimerkiksi jonkin 

yksittäisen kulttuurin ilmiön tutkimiseen. Kulttuurianalyysin mukaan kohteen tai 

yksilön ei nimittäin oleteta edustavan koko kulttuuriympäristöään ja yhteisöään, vaan

yksittäinen kohde enemmänkin heijastelee kulttuurin piirteitä omalla yksilöllisellä 

tavallaan. Mikään tai kukaan ei siis ole irrallaan jaetusta kulttuurista. 

Kulttuurianalyysin avulla tutkija voi löytää piilossa olevia kulttuurisia merkityksiä 

tutkimuskohteelle esittämiensä kysymysten avulla.2

Kulttuurianalyysin rinnalle sopi mikrohistoriallinen näkökulma hallitsevien historian 

esitysten osana3. Kulttuurihistoriallisessa kontekstoinnissa yksittäistä kulttuurin 

ilmiötä tarkastellaan suhteessa suurempiin historiallisiin tapahtumiin ja ilmiöihin, siis

osana suurempaa kokonaisuutta. Jokainen pienikin ilmiö kertoo yhteisesti jaetusta ja 

muodostetusta kulttuurista oman kertomuksensa. Voisi ajatella, että yhteinen 

kulttuurimme itseasiassa koostuu monista pienemmistä ilmiöistä, jotka taas 

vuorostaan saavat vaikutteita ympäröivästä kulttuurista. Yhteisen kertomuksen 

syntyminen on siis jatkuvan vuorovaikutuksen tulosta. Tutkimuksessani tarkastelin 

Akseli Gallen-Kallelaa sekä hänen elämäänsä kulttuurisena ilmiönä, jonka 

vuorostaan yhdistin yhteiseen jaettuun kulttuuriperintöön. Kulttuurihistoriallisen 

kontekstoinnin avulla pystyin rakentamaan tekemilleni tulkinnoille yhteyden 

tunnettuun kulttuurihistoriaan sekä vertailualustan tutkimani yksittäisen ilmiön ja 

yleisen välille. Yhdistämällä kulttuurianalyysin sekä kulttuurihistoriallisen 

kontekstoinnin toisiinsa, pystyin tarkastelemaan, miten eri aikojen kulttuuriset ilmiöt 

mahdollisesti näkyvät yksittäisessä 

1 kt. Esim Pöysä 2015.
2 Kulttuurianalyysistä kt. Ehn & Löfren 1982, 2001.
3 Kalela 2000, 19.
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kulttuurin tuotoksessa, tässä tapauksessa museokokoelmassa. Kulttuurihistoriallisen 

kontekstoinnin avulla linkitin havaintoni kulttuurihistorian yhteisiin ja jaettuihin 

teemoihin, historiankirjoituksen kaanoneihin. Akseli Gallen-Kallela esitetään 

historiankirjoituksessa usein makrotason näkökulmasta, merkittävänä historiallisena 

ja jopa monumentaalisena, hahmona.1 Historiallisen henkilön tutkiminen 

mikrotasolla voi avartaa näkemyksiä kyseisestä henkilöstä, mutta voi auttaa 

lukemaan myös muita ajan ilmiöitä uusin tavoin.

Akseli Gallen-Kallelan elämänvaiheisiin tutustuessani vastaani tuli Stina Björklundin

tekemä Pro gradu -tutkielma Sigrid Juséliuksen jäljillä - Heijastuksia porvarillisesta 

lapsuudesta ja lapsuuden ihanteista 1800-luvun lopun Suomessa vuodelta 2011.2 

Tutkielman aihe ja lähestysmistapa ovat monin tavoin ilahduttavan lähellä omaa 

tutkimusaihettani. Tutkimuksessaan Björklund tarkastelee 1800-luvun lopulla 

eläneen tyttölapsen, Sigrid Juséliuksen, elämää museokokoelmien kautta. Työn 

monipuolinen aineisto on hyvin samankaltainen kuin oma aineistoni. Björklund 

tarkastelee aihettaan mikrohistoriallisesta näkökulmasta ja käyttää tulkinnoissaan 

kulttuurihistoriallista kontekstointia yhdistellessään aineistonsa tarjoamia tulkintoja 

menneisyyden ilmiöihin.3 Tämän kansatieteeseenkin helposti yhdistettävän 

näkökulman otin innolla myös oman tutkimukseni avuksi. Kansatieteilijäthän 

tutkivat arkea ja pienen ihmisen kokemuksia, yksittäisiä kokemuksia jaetussa 

kulttuurissa.

Kulttuurihistorialliseen kontekstointiin ja makro- ja mikrokontekstien yhteyksien 

tarkasteluun yhdistyy hyvin keräilyyn ja kokoelman syntyyn liittyvä pohdinta. 

Museoesinettä tai -kokoelmaa analysoitaessa on oleellista selvittää erilaiset 

kontekstit, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet kokoelman muotoon. Museokokoelmia ja 

keräilyä tutkinut Susan M. Pearce kirjoittaa, kuinka museoesineen kontekstiin liittyy 

oleellisesti myös keräystilanne eli keräyskonteksti. Keräyskontekstia määritttäessään 

tutkijan tulee selvittää keräystilanteen makrokonteksti. Makrokontekstilla 

tarkoitetaan esimerkiksi esineen löytö- tai ostopaikkaa, rakennusta, kylää tai seutua. 

Pearcen mukaan 

1 Tämä esitystapa huokuu mielestäni monista Akseli Gallen-Kallelaa käsittelevistä teoksista ja artikkeleista.
2 Björklund 2011.
3 Björklund 2011, 20.
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makrokontekstin määritelmä voi olla niin niin laaja kuin tulkinta sitä vaatii.1 Näin 

ajetellen esimerkiksi vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, aatteellinen ilmapiiri tai 

vaikka muoti-ilmiö voisi myös toimia makrokontekstina. Kulttuurihistoriallinen 

kontekstointi vertautuu tähän tulkintaan olemalla samankaltaisiin lopputuloksiin 

pyrkivä menetelmä, mutta ilman keräilyn painotusta. 

Huomioin eri tutkimusmenetelmiä läpikäydessäni myös museotyötä varten kehitetyn 

merkitysanalyysimenetelmän. Merkitysanalyysin avulla museot voivat tuoda 

paremmin esiin objekteihin ja kokoelmiin liittyviä, koko yhteiskuntaa koskettavia 

merkityksiä, arvoja ja näkökulmia, hedelmällistä ja moniarvoista 

kulttuuriperintötietoa.2 Merkitysanalyysin monivaiheisen tulkintamenetelmän avulla 

esineen tai esineryhmän merkityksiä analysoidaan seitsemän eri arviointikriteerin 

avulla, jotka ovat edustavuus, autenttisuus, historiallinen ja kulttuurinen merkitys, 

elämyksellinen ja kokemuksellinen merkitys, yhteisöllinen merkitys, ideaalitila sekä 

hyödynnettävyys ja käytettävyys.3  Yhdessä kontekstualisointi ja analyysivaihe 

luovat esineelle tai esineryhmälle merkityslausunnon. Menetelmä soveltuu erityisesti 

museoesineiden ja -kokoelmien tarkasteluun ja sen avulla tieto ja hallinta 

museokokoelmasta lisääntyy. En hyödyntänyt merkitysanalyysimenetelmää 

tutkimuksessani suoraan sen prosessikaavan mukaisesti, sillä menetelmä soveltuu 

paremmin yhteisölliseen analyysintekoon. Menetelmässä esiintyvät ajatukset ja 

kysymykset toistuvat kuitenkin myös oman tutkimukseni teemoissa.

Valitsemani kahden menetelmän lisäksi tutkimusmenetelmiini lukeutui myös 

lähilukumenetelmä. Lähilukua hyödynnetään kulttuurintutkimuksessa erityisesti 

kirjoitetun tekstin tulkinnassa. Lähilukumenetelmän avulla tutkija voi etsiä 

aineistostaan toistuvia esityksiä, viittauksia tai temaattisia piirteitä. 

Lähilukumenetelmä toimii hyvänä parina kulttuurianalyysille, erityisesti 

tematisoinnin näkökulmasta. Folkloristi Jyrki Pöysä esittelee lähilukumenetelmän 

monivaiheisena lukuprosessina, jossa tutkija etenee pienemmistä yksityiskohdista 

kohti suurempaa kokonaisuutta ja kokonaismerkitystä. Tutkija palaa 

tutkimusprosessinsa aikana aineistonsa pariin 

Pearce 1994, 130.
Häyhä, Jantunen & Paaskoski 2015, 7.
Häyhä, Jantunen & Paaskoski 2015, 12-13.
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useammankin kerran, sallien näin aineistolle mahdollisuuden herättää tutkijassa 

uudenlaisia tulkintoja, joita hän ei ehkä ensimmäisellä lukukerralla havainnut.1 

Vaikka kyseinen menetelmä tavallisesti yhdistetään lähinnä kirjoitetun tekstin 

tulkintaan, soveltuu se myös muunlaisten aineistojen analyysikeinoksi.  

Omassa tutkimuksessani hyödynsin lähilukua itseasiassa läpi koko 

tutkimusprosessin. Yhdistän lähiluvun erityisesti prosessivaiheeseen, jossa syvennyin

Akseli Gallen-Kallelan omiin teksteihin sekä hänen tyttärensä ja ystäviensä 

muistelmiin. Etsin kirjoitetusta tekstistä viittauksia esineisiin sekä keräilyyn. Gallen-

Kallelan Museon kokoelmahistoriaa selvittäessäni muistelmat sekä museosäätiön 

asiakirjat olivat  otollinen lähde. Lähiluku oli kuitenkin itseasiassa osa 

tutkimusprosessiani myös kokoelma-analyysivaiheessa, esineistöä tutkiessani. Kävin 

nimittäin esineistöä läpi hyvin samankaltaisella katseella kuin tekstejä lukiessani, 

seuloen ja etsien toistuvia teemoja, yhdistellen ja etsien suurempaa kokonaisuutta tai 

kaavaa. Aineiston läpikäynti myös toistui lähilukumenetelmän mukaisesti 

useammassa vaiheessa. Aloitin tutkimukseni kulttuurihistorialliseen kokoelmaan 

tutustumalla, tutkin ja tarkastelin esineitä, etsin yhteyksiä ja kokonaisuuksia. 

Muodostin jo tässä vaiheessa tulkintoja, jotka seurasivat mukanani läpi seuraavien 

vaiheiden, muuttuen ja muokkautuen. Seuraavaksi ryhdyin tutustumaan Akseli 

Gallen-Kallelaan henkilönä muiden aineistojen ja kirjallisuuden avulla. Tässä 

vaiheessa esineiden kautta tekemiini tulkintoihin yhdistyi kaikki se tieto, joka Akseli 

Gallen-Kallelasta jo tiedetään. Tutustuin myös eri aikoina vallitseviin kulttuurin 

ilmiöihin ja yhdistelin yhteisen historian kaanonia tutkimuskohteeseeni. 

Henkilöhistoriallisen museon kohdalla henkilöön tutustumisen tärkeys korostui. 

Pystyäkseni tekemään tulkintoja kulttuurihistoriallisen kokoelman sisällöstä ja 

erityisesti keräyskonteksteista, oli minun tutustuttava Akseli Gallen-Kallelaan 

henkilönä, käytävä läpi hänen elämäntapahtumansa sekä tutustuttava tarkemmin 

yhteiskunnallisiin ja kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin, jotka ovat mahdollisesti 

vaikuttaneet hänen elämäänsä. Lopuksi palasin vielä takaisin esineiden pariin ja 

syvensin ensimmäisessä vaiheessa tekemiäni tulkintoja. Huomasin, että tulkinnat 

eivät sinänsä muuttuneet merkittävästi ensimmäisen ja toisen tarkastelukerran 

välillä, vaan alkuperäiset kokoelmasta tehdyt tulkintani pysyivät vahvasti mukana

1 Pöysä 2015.
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myös toisella tulkintakierroksella. 

En suunnitellut kyseistä tutkimusjärjestystä tietoisesti etukäteen, mutta näin 

jälkikäteen tarkastellen noudattamani järjestys on itseasiassa hyvinkin luonnollinen. 

Esinekokoelman tarkastelu, aluksi pelkästään alustavin pohjatiedoin taiteilijasta ja 

hänen elämästään, säilytti kokoelman tarkastelussa ehkä jonkinlaisen viattomuuden 

ja näkökulmien avoimmuuden. Analysoin kokoelmaa puhtaasti esineitä tarkastellen 

ja niiden kertomaa kuunnellen. Seuraava askel oli tekemieni tulkintojen 

vahvistaminen muiden aineistojen ja jo olemassaolevan tutkimuskirjallisuuden 

avulla. Kumpikaan lähestymistapa ei välttämättä ole toista huonompi, mutta oman 

tutkimukseni kohdalla koen, että menetelmäni sopi tutkimuskysymysteni 

selvittämiseen hyvin. Kulttuurintutkijan työssä systemaattisuus on usein toiveena, 

mutta harvoin todellisuutta. Kulttuurintutkijan tutkimusprosessi määrittyy usein 

tutkimuksen aikana, kun tutkimusaihe ja tulkinnat vievät tutkimusta eteenpäin. 

Tiedonhallinta ja tulkinta tapahtuvatkin usein ennalta määräämättömissä paikoissa, 

kuten arjen toiminnoissa.1 Huomasin tutkimusprosessini aikana tuottavani parhaita 

tulkintoja ja tekstejä mielessäni ollessani fyysisesti liikkeessä, matkustaen kotoa 

työpaikalle tai kirjastoon.

1.6. Aikaisempi tutkimus

Esineitä on tutkittu kansatieteessä oppiaineen olemassaolon ajan, erityisen 

kiinnostuneita ollaan oltu vanhoista esineistä. Esineiden ja kansatieteen linkittyminen

toisiinsa on itseasiassa hyvinkin luonnollista. Esineet ovat ihmisen kulttuurisesti 

tuottamia ja kulttuuria representoivia objekteja. Kansatiede taas tutkii ihmistä 

kulttuurin tuottajana, kulttuuriolentona.2 1800-luvun lopulla esineet ja 

kansankulttuuri veivät kansatieteilijät kentälle etsimään Suomen kansan perinteitä. 

Esineiden keräyksellä pyrittiin selvittämään kansan ja kulttuurin kehitystä. Esineiden

tutkimus oli kuitenkin hyvin erilaista kuin nykypäivänä. Evolutionistisen 

näkemyksen kautta esineille pyrittiin löytämään selkeä kehityskaari, joka vuorostaan 

kertoisi ihmisen kehityksestä ja 

1 Ehn&Löfgren 1982, 105.
2 Kiuru 2001, 63.
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sivistystasosta. Diffusionistisessa suuntauksessa esineet sijoitettiin eri 

kulttuurialueille ja erottelujen avulla pyrittiin selvittämään kulttuuripiirteiden 

kulkeutumista ja leviämistä eri alueiden välillä. Funktionalistisen käsityksen mukaan 

esineellä oli vain yksi tarkoitus ja paikka kulttuurissa ja esineitä tutkittiin tarkan 

“fyysisen” esinetutkimuksen, kuten mittaamisen ja punnitsemisen avulla. 

Tutkimuksella pyrittiin katoavan kansankulttuurin tallentamiseen. Viime vuosisadan 

puolivälin jälkeen esinetutkimuksessa tapahtui eräänlainen tutkimuksellinen käänne; 

enää ei oltu niinkään kiinnostuneita esineen mitoista vaan huomio kiinnitettiin 

esineen välittämään tietoon, sen sisältämiin kertomuksiin ja kulttuurisiin viesteihin.1

Oma tutkimukseni jatkaa aineettomaan kulttuuriin painottuvalla suunnalla. En 

tarkastele esineitä niinkään niiden fyysisen olomuodon kautta vaan lähinnä 

käyttötarkoituksen ja omistajuuden näkökulmasta. Minua kiinnostaa, mitä asioita 

esineet viestivät erityisesti osana tiettyä kokoelmaa sekä osana museokokoelmaa. 

2010-luvun aikana museoalalla on noussut esiin huoli esinetutkimuksen vähyydestä 

Suomessa.2 Ehkä osittain tästä syystä, mutta vahvasti myös oman kiinnostukseni 

ajamana, päädyin tekemään lopputyöni juuri tältä aihealueelta. Oma tutkimukseni on 

paitsi konkreettista esinetutkimusta myös vahvasti kokoelmatutkimusta. Esineen 

tutkiminen voi olla esineen fyysisen ulkomuodon tarkkailua ja kirjaamista, mutta 

myös sosiaaliseen, historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin asettamista. Myös 

esineen oman museohistorian selvittäminen on osa esineen tutkimista.3 

Kokoelmatutkimuksessa esineryhmää lähestytään yksittäisen esineen sijaan 

suurempana kokonaisuutena. Kokoelmatutkimuksen avulla esimerkiksi 

museokokoelmaa voidaan lähestyä monin eri keinoin. Tutkija voi tarkastella, kuinka 

tietty kokoelma toistaa yksittäisen kerääjän mieltymyksiä tai miten sen sisällöstä 

heijastuvat eri keräyskontekstit. Tutkija voi selvittää, mitä museokokoelma kertoo 

museon omista motivaatioista ja tallennusvastuusta tai lähestyä kokoelmaa 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja 

tarkastella, kuinka eri arvotukset eri aikoina näkyvät museokokoelman sisällössä.

1 Kiuru 2001, 63-70 & Lehtonen 2005, 11-24.
2 Museotoimintaa tarkastellessa huomio kiinnittyy helposti museon näkyvimpään puoleen eli näyttelyihin ja 
yleisötyöhön. Kokoelmatyö ja esinetutkimus voi jäädä täten tahattomasti taka-alalle. Kaikilla museotoiminnoilla 
on kuitenkin sama pyrkimys, joten mahdollisten painotusten syntyminen on tahatonta. Museot ovat lisäksi osa 
yhteisöä ja elävät yhteisten vallitsevien muoti-ilmiöiden mukana. Myös alan sisällä on jatkuvaa liikettä eri 
kiinnostusten ja teemojen välillä. Keskustelua 
esim.http://www.artefacta.fi/uutiset/konkreettinen_esinetutkimus_harvinaista.552.news
3 Roivainen 2016, 63.
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Näkökulmat ovat monet ja kukin niistä tarjoaa paljon kontekstitietoa 

museokokoelmalle. Susanna Pettersson kirjoittaa, kuinka kokoelmatutkimus on 

museokokoelmien kokonaisvaltaista tutkimusta, joka edellyttää monitieteistä 

lähtökohtaa. Kokoelmatutkimus linkittyy paitsi tutkimuskohteena olevan museon 

instituutiohistoriaan, myös yleisemmällä tasolla museoiden instituutiohistoriaan sekä 

alan lainalaisuuksien tuntemiseen.1

Museoiden ja museokokoelmien syntyhistoriasta on tehty jonkin verran tutkimusta. 

Tulkinnallinen näkökulma tuntuu olevan kuitenkin vielä toistaiseksi melko uusi, 

erityisesti Suomen tutkimuskentällä. Museoiden kokoelmatutkimus on tähän 

mennessä ollut lähinnä joko yleistä pohdintaa kokoelmien synnystä tai 

kokoelmahistoriaan keskittyvää kerrontaa, jossa yksittäistä museokokoelmaa 

tarkastellaan kronologisesta näkökulmasta kokoelman eri vaiheita listaten.2 

Museokokoelmien laadullinen ja tulkinnallinen tutkimus on kuitenkin vähäisempää. 

Keräilytutkimusta on tehty huomattavasti enemmän, mutta sekin on tutkimusaiheena 

yleistynyt vasta 1900-luvun loppupuolella.3

Teoreettista kirjallisuutta kokoelmatutkimuksesta on kirjoittanut erityisesti museologi

Susan M. Pearce.4 Hänen tutkimuksensa aihepiiristä on laaja ja Pearcen nimeen 

törmää usein kokoelma- ja keräilytutkimuskirjallisuutta lukiessaan. Pearcen oppien 

mukaan seuraavassa sukupolvessa kokoelmatutkimusta ja esineiden kertomuksia on 

tutkinut muun muassa Sandra Dudley.5 Peter van Mensch on tutkinut museoita ja 

museokokoelmia museologisesta näkökulmasta.6 Oman tutkimusaiheeni kohdalla 

mielenkiintoisia näkökulmia toi Kate Hillin toimittama teos museokokoelmien ja 

elämäkertojen välisistä yhteyksistä.7 Mainittakoon tässä yhteydessä myös Nina 

Robbinsin museopoistoja käsittelevä väitöskirja, jossa kirjoittaja tarkastelee myös 

kokoelmien muodostumista ja esineiden konteksteja.8

1 Pettersson 2010, 176.
2 Pettersson 2010, 177.
3 Pearce 2004, 49.
4 Pearce 1992, 1994, 1995, 2004.
5 Dudley 2010, 2012.
6 van Mensch 1992.
7 Hill 2012.
8 Robbins 2016.
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Suomalaista kokoelmatutkimusta on tehty yllättävän vähän. Suomen museohistoria 

antaa kattavan kuvan museoinstituution ja alan kehityksestä Suomessa, mutta ei 

keskity tarkastelemaan yksittäisiä kokoelmia.1 Myös Juhani Kostet on pohtinut 

yleisesti museokokoelmien muodostumista teoksessa Museologia tänään.2 

Samaisesta artikkelikokonaisuudesta löytyy myös Pauliina Kinasen teksti esineistä 

museo-objektin roolissa.3 Elina Salminen on tutkinut museokokoelman ja keräilyn 

suhdetta usean artikkeli verran sekä väitöskirjassaan Monta kuva menneisyydestä. 

Etnologinen tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta.4 Solveig 

Sjöberg-Pietarinen on väitöskirjassaan tarkastellut Turun Luostarinmäen 

käsityöläismuseota sekä Amurin museokorttelia.5 Ari Pöyhtäri on tutkinut keräilyä 

ilmiönä ei niinkään museoyhteydessä, mutta hänen teoksensa on hyvä johdatus 

erilaisiin keräilyn muotoihin.6 Keräilyn tutkimuksesta mainittakoon myös keräilyyn 

kulutuksen näkökulmasta erikoistunut Russel W. Belk.7 

Yksittäisiä museokokoelmia Suomessa ovat tutkineet muun muassa Nina Puurunen 

pro gradu -tutkielmassaan Saamelaisuus Kansallismuseossa. Suomen 

kansallismuseon saamelaisten esinekokoelmien muodostuminen, karttuminen ja 

analyysi8  sekä Leena Furu pro gradu -työssään Museoesineitä Itä-Karjalasta. Väinö 

Tuomaalan jatkosodan aikana keräämä esinekokoelma ja sen syntyhistoria.9  Yhden 

kerääjän kokoamaa kokoelmaa käsittelee esimerkiksi Pauliina Kinanen pro gradu 

-tutkielmassaan Erään kokoelman tarina. Gunnar Landtmanin etnografisen 

esinekokoelman muodostuminen ja museoelämä.10  Kokoelmatutkimusta on tavallaan 

myös Jukka Relaksen väitöskirja Valta, tyyli ja tila. Keisarien ja presidenttien 

residenssi Helsingissä 1837 ̶ 1940.11  Relaksen tutkimuskohde ei ole suoranaisesti 

museokokoelma, mutta tarkasteltavana on kokoelmatutkimukselle tyypilliseen tapaan

esineryhmä ja sen eri kontekstit. Museokokoelmat ovat lisäksi olleet monen 

kansatieteellisen tutkimuksen aineistona.

1 Pettersson & Kinanen 2010.
2 Kostet 2007, 136-162.
3 Kinanen 2007, 168-186.
4 Salminen 2011. Julkaissut artikkeleita aikaisemmin nimellä Kiuru 1995, 1999, 2000, 2001.
5 Sjöberg-Pietarinen 2004.
6 Pöyhtäri 1996.
7 Belk 1994.
8 Puurunen 2002.
9 Furu 2010.
10 Kinanen 2003.
11 Relas 2013.
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Mainittakoon esimerkiksi Päivi Roivaisen tuore väitöskirja, Puettu lapsuus. 

Löytöretkiä lastenvaatteiden saarille, jossa kirjoittaja käyttää aineistonaan 

museokokoelmia, mutta kokoelmaesineet eivät ole tutkimuksen varsinainen kohde.1 

Taidemuseoiden puolelta Susanna Pettersson on kirjoittanut taidemuseokokoelmien 

synnystä ja yleisesti kokoelmatutkimuksen tärkeydestä artikkelissaan teoksessa 

Kokoelmalla on tekijänsä! Ateneumin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus.2 Hannele 

Selkokarin vätitöskirjatutkimus Kalleuksia isänmaalle. Eliel Aspelin-Haapkylä 

taiteen keräilijänä ja taidehistorioitsijana tarkastelee Eliel Aspelin-Haapkylän 

taidekokoelmaa kerääjän näkökulmasta verraten sitä samalla ajan ideologiseen 

ilmapiiriin.3

Akseli Gallen-Kallelaa on tutkittu monella eri tieteenalalla laajasti. Tutkimus on 

painottunut erityisesti taidehistoriallisen tutkimuksen puolelle, mutta myös taiteilijan 

eri elämänvaiheita ja tapahtumia on tutkittu runsaasti. Ehkä yksi tunnetuimpia 

taiteilijasta kirjoitettuja elämäkertoja on Onni Okkosen teos A. Gallen-Kallela: 

elämä ja taide.4 

Elämäkerrallisen näkemyksen Gallen-Kallelasta tarjoaa myös taiteilijan jälkeläisen 

Janne Gallen-Kallela-Sirénin väitöskirja Minä palaan jalanjäljilleni. Akseli Gallen-

Kallelan elämä ja taide, jota tehdessään kirjoittajalla on ollut käytössään harvinaisia 

yksityiskokoelmaan kuuluvia lähteitä.5 Ateneumin vuoden 1996 juhlanäyttelyn 

kunniaksi julkaisemassa artikkelikokoelmassa Akseli Gallen-Kallelaa tarkastellaan 

taiteilijan elämän ja taiteen kautta.6 Gallen-Kallelan Museo on julkaissut vuosien 

varrella lukuisia näyttelyjulkaisuja ja tutkimuksia eri teemoin sekä Akseli Gallen-

Kallelan elämänvaiheita käsittelevän elämäkerran vuonna 2014.7 

Kulttuurihistoriallinen kokoelma vilahtelee näissä museon näyttelyjulkaisuissa eri 

teemojen kautta. Esimerkiksi historiantutkija Leila Koivunen on tutkinut 1800-1900-

luvun kulttuurivaihtoa esineiden kautta. Hänen artikkelinsa Gallen-Kallelan Museon 

julkaisussa Ota sielusi täyteen! Tutkimuksellisia polkuja Akseli Gallen-Kallelan 

1 Roivainen 2016.
2 Pettersson 2010.
3 Selkokari 2008.
4 Okkonen 1961.
5 Gallen-Kallela-Sirén 2001. Mainitut lähteet ovat yksityisomistuksessa (taiteilijan pojan jälkeläisten) olevaa 
aineistoa, joka on harkitusti tutkijoiden käytössä. Aineistossa on muun muassa taiteilijan luonnoskirjoja, 
julkaisemattomia muistelmia sekä kirjeitä.
6 Ilvas 1006.
7 Gallen-Kallelan Museo 1958-2016.
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taiteeseen käsittelee Akseli Gallen-Kallelan keräilyharrastusta ja kotimuseoita.1 

Ildikó Lehtinen on tutkinut Akseli Gallen-Kallelan Unkarin tuomisia osana 

Kansallismuseon kokoelmia.2 Helena Lonkila ja Laura Gutman ovat tutkineet 

esineiden esiintymistä Gallen-Kallelan taiteessa3 ja Anna Kortelainen keräilyn ja 

erityisesti japanismin vaikutusta 1800-luvun taiteeseen, sivuten teksteissään myös 

Gallen-Kallelaa.4 Taiteilijan tytär Kirsti Gallen-Kallela on kirjoittanut isänsä keräily- 

ja museoharrastuksesta useasti muistelmissaan.5

Sijoitan työni materiaalisen kulttuurin tutkimuksen monitieteiselle tutkimuskentälle. 

Museon ja museokokoelman ollessa tutkimukseni kohteena ja aineistona, työni on 

myös museologinen tutkimus ja linkittyy kohteensa puolesta erityisesti 

kokoelmatutkimuksen kentälle. Tutkimus liittyy myös museoita yleisesti 

käsittelevään tutkimusjatkumoon. Tutkimusaiheensa puolesta työni on osa laajaa 

Akseli Gallen-Kallelaa käsittelevää tutkimuskenttää.

1 Koivunen 2011, 96-107. kt. myös Koivunen 2015 ja 2016, 85-91.
2 Lehtinen 2005, 195-212.
3 Lonkila 2011, 23-31.
4 Kortelainen 1999, 2002, 2016, 95-111. Japanismista kt. myös Ateneumin näyttelyjulkaisu Japanomania 
Pohjoismaisessa taiteessa 1875-1918.
5 Gallen-Kallela 1948, 1960, 1992.
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2. KOKOELMAN KERTOMAA

2.1. Gallen-Kallelan Museon kokoelmahistoriaa

Gallen-Kallelan Museo on omaelämäkerrallinen museo. Omaelämäkerrallisesta 

museosta voidaan puhua silloin, kun muistokohteena oleva henkilö on itse jollain 

tavoin vaikuttanut museon syntyyn tai kokoelmiin. Henkilöhistoriallinen museo voi 

myös olla puhtaasti merkkihenkilön muistolle omistettu museo, joka on perustettu 

kunnianosoituksena henkilölle, mutta johon kyseinen henkilö itse ei ole suoranaisesti

vaikuttanut. Tällaisessa tapauksessa omaelämäkerrallisuus ei ole samalla tavalla 

läsnä vaan ulkopuolinen vaikutus museon esitykseen on voimakkaampi kuin museon 

”päähenkilön” eli muisteltavan henkilön. Voidaan puhua elämäkerrallisesta museosta

ilman oma-etuliitettä.1 Akseli Gallen-Kallelalla osoitti elinaikanaan kiinnostusta 

oman perintönsä säilyttämistä kohtaan. Esimerkiksi Tarvaspään ateljeen 

suunnitelmiin sisältyi ajatus 'Gallén-museosta' ja kauaskantoisuudesta.2 Taiteilija ei 

rakentanut ateljeeta vain itselleen ja perheelleen, vaan viideksisadaksi vuodeksi 

eteenpäin.3 Taiteilija pyrki tietoisesti edesauttamaan taiteilijaperintönsä säilymistä 

tuleville sukupolville ja osoitti huolta elämäntyönsä katoamisesta.4  

Henkilöhistoriallisen museon kokoelmaa voi lukea ikäänkuin henkilön elämäkertana,

jota fyysiset museo-objektit todistavat.5 Esineet sisältävät lukuisia viestejä ja 

arvopainotuksia ja niiden selvittäminen avaa mielenkiintoisia näkymiä 

menneisyyteen ja mikrohistoriaan.

Juhani Kostet on listannut tekijöitä, jotka vaikuttavat museokokoelman 

muodostumiseen. Tällaisia tekijöitä ovat mm. sattuma, lahjoittaja, hinta, esineen 

koko, kulloinenkin hallitseva ympäröivä kulttuuri, jota ohjaavat mielikuvat, 

arvostukset ja historianäkemys sekä museon perinne.6 Näistä erityisesti sattuma, 

lahjoittaja ja ympäröivä kulttuuri nousevat omassa tutkimuksessani vahvasti esiin ja 

niihin kiinnitän erityistä huomiota tulkinnoissani. Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallisessa 

1 Nemec 2012, 279.
2 Wahlroos 2008, 22,36,46 
3 Gallen-Kallela 1956, 240 & 1992, 624.
4 Ibid.
5 Booth 2012, 232. 
6 Kostet 2007, 152-153, myös Kinanen 2007, 171.
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kokoelmassa sattuma kohtaa mielenkiintoisella tavalla tietoisen keräilyn. Keräilyyn 

ja kokoelman kehittymiseen on vaikuttanut huomattavasti vallitseva kulttuuri ja 

kerääjän eli Akseli Gallen-Kallelan sija tässä kulttuurissa. Museon 

perustamisajankohta ja vuosien mittaan tehdyt lahjoitukset ovat osaltaan muokanneet

kokoelmia huomattavasti. 

Kokoelmatutkimusta tehtäessä on tarkoin huomioitava kaikki ne kokoelman ja 

museon historiaan kuuluneet tapahtumat, jotka ovat saattaneet vaikuttaa kokoelman 

nykyiseen muotoon. Perehdyn tässä tutkimuksessa tarkemmin vuosiin, jolloin Akseli 

Gallen-Kallela itse toimi aktiivisena kokoelman kartuttajana, mutta ei voida ohittaa 

muita merkittäviä seikkoja ja käänteitä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, mitä 

Gallen-Kallelan Museon kokoelma ja tarkemmin kulttuurihistoriallinen kokoelma 

nykyään sisältää. Susanna Pettersson kirjoittaa, kuinka kokoelmatutkimuksessa on 

kyse kokoelman olemusta ja roolia syventävästä tutkimuksesta, joka edellyttää 

syväluotaavaa katsetta kokoelman institutionaaliseen historiaan: Kuinka kokoelma 

on karttunut ja miksi? Millaiseksi sen profiili on kehittynyt? Millaiset tekijät ovat 

vaikuttaneet kokoelman muotoutumiseen? Entä ketkä ovat olleet vastuussa 

päätöksenteosta ja kuinka heidän käsityksensä heijastuu kokoelmassa?1 Nämä kaikki 

kysymykset vaativat vastausta myös oman tutkimukseni kohdalla. 

Henkilöhistoriallisen museokokoelman tutkiminen on ehkä osaltaan selkeämpää, 

sillä museokokoelmalla on vahva yhteinen nimittäjä: historiallinen henkilö. Valittu 

henkilö yhdistää kokoelman palaset toisiinsa. Jokainen museoesine saa ikään kuin 

hyväksynnän ja tarkoituksen, kun se yhdistetään Akseli Gallen-Kallelaan. Tällaisen 

kokoelman kohdalla painotus keskittyykin vahvasti yksittäisen henkilön vaikutusten 

tutkimiseen. On kuitenkin huomioitava henkilön vaikutusalueen ulkopuoliset tekijät, 

Gallen-Kallelan Museon kohdalla taiteilijan kuoleman jälkeiset tapahtumat.

Henkilöhistoriallinen museo kertoo mikrohistoriallisen tarinan lisäksi myös 

suuremmista kulttuurisista ilmiöistä. Museokokoelmiin on tallennettu runsaasti 

elävää kulttuurihistoriaa, mutta samalla ne ovat kaiken kulttuuriperinnön tavoin 

tulkintoja ja representaatioita; alkuperäisistä ympäristöistään irrotettuja esineitä.2 

1 Pettersson 2010,176.
2 Roivainen 2016, 60, Dudley 2010, Sjöberg-Pietarinen 2004
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Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallinen kokoelma on syntynyt eri aikoina ja 

usean eri tulkinnan kautta. Voidaan ajatella, että ajallisesti ensimmäisessä vaiheessa 

valinnan on tehnyt Akseli Gallen-Kallela tai hänen perheenjäsenensä, ja toisessa 

vaiheessa taiteilijan jälkeläiset ja Gallen-Kallelan Museo.

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö perustettiin vuonna 1957. Museosäätiön 

sääntöjen mukaan museon tarkoituksena on taidemaalari, professori Akseli Gallen-

Kallelan taiteen vaaliminen ja yleisön mielenkiinnon vireilläpitäminen sitä kohtaan.1 

Tarkoituksen toteuttamista varten listatuissa kohdissa kerrotaan museorakennuksesta 

ja kokoelmasta seuraavasti: Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii 

omistukseensa saatavissa olevan laajuisena Akseli Gallen-Kallelan Espoon kunnan 

Storhoplaxin kylässä sijaitsevan atelierikiinteistön, huolehtii sen restauroinnista ja 

ylläpitää sitä Akseli Gallen-Kallelan museona.2 Kohdan kaksi mukaan museosäätiö 

kerää ja tallettaa sanottuun museoon Akseli Gallen-Kallelan taidetta ja hänen 

elämäntyöhönsä liittyvää aineistoa ja esineistöä.3 Ensimmäiset museokokoelmaan 

liitetyt aineistot olivat suurikokoisia lahjoituksia Akseli Gallen-Kallelan perheeltä. 

Nämä ensimmäiset lahjoitukset sisälsivät taiteen lisäksi taiteilijan työtarvikkeita sekä

kotiin kuuluneita sisustusesineitä. Ensimmäisten lahjoitusten koosta kertoo se, että 

museon ensimmäinen diaariokirja täyttyi jo muutaman vuoden kuluessa.4 

Ensimmäiset lahjoitukset koostuivat taiteilijan molemman lapsen, Kirstin ja Jorman, 

perinnön kautta saaduista aineistoista. Vuosien mittaan kokoelma on karttunut 

erikokoisten lahjoitusten voimin, lähinnä tyttären sukuhaaran toimesta.5 

Akseli Gallen-Kallela kuoli vuonna 1931, mutta museosäätiö ja Tarvaspäässä 

sijaitseva museo perustettiin vasta lähes kolmekymmentä vuotta taiteilijan kuoleman 

jälkeen, vuonna 1957. Tälle aikajaksolle sijoittuvat perinnönjakoon liittyvät 

tapahtumat ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, millainen museon nykyinen kokoelma 

on. 

1 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt. §2.
2 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt. §3, kohta 1.
3 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt. §3, kohta 2.
4 Museon diaarion tai diaariin kirjataan museokokoelmiin liitettävät aineistot esine- tai teoskohtaisesti 
tunnistetiedoin. Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön arkisto. Gallen-Kallelan Museo.
5 Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön vuosikertomukset. Akseli Gallen-Kallela Museosäätiön arkisto. Gallen 
Kallelan Museo & Raivio 1997.
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Taiteilija kuoli yllättäen Tukholmassa matkalla ollessaan eikä ennättänyt laatia 

jälkisäädöstä omaisuutensa jaosta ja siihen kohdistuvista jatkotoimenpiteistä. Näin 

ollen perinnönjakoprosessi jatkui pitkään taiteilijan kuoleman jälkeen, ja siihen liittyi

useita epäselvyyksiä ja voimakkaita näkemyseroja. En syvenny suvun välisiin 

kahnauksiin syvemmin tässä tutkimuksessa, mutta on todettava, että perinnönjaon 

tapahtumat ja idealistiset ja taloudelliset ristiriidat sukuhaarojen välillä ovat 

väistämättä vaikuttaneet siihen, millainen Gallen-Kallelan Museon kokoelma tänä 

päivänä on.1 Omaisuuden jaossa ei esimerkiksi huomioitu mahdollista Tarvaspään 

museota ja sinne tulevia aineistoja, ja näin Tarvaspäähän ”kuuluvia” aineistoja on 

päätynyt muualle. Taiteilijan tyttären, Kirsti Gallen-Kallelan, toive siitä, että 

Tarvaspään museoon päätyisi kyseiseen paikkaan liittyvää esineistöä, ei ole täysin 

toteutunut siitä syystä, että osa esineistä on toisen sukuhaaran, eli Jorma Gallen-

Kallelan jälkeläisten, omaisuutta eikä aineisto ole ainakaan toistaiseksi päätynyt 

Gallen-Kallelan Museon kokoelmiin.2

Kun tarkastellaan Gallen-Kallelan Museon kokoelmaa, ja kulttuurihistoriallista 

kokoelmaa sen sisällä, on tärkeää huomioida se, että museon kokoelmiin päätynyt 

aineisto on vain osa Akseli Gallen-Kallelalle kuuluneesta omaisuudesta. 

Perinnönjakoprosessin kautta Gallen-Kallelan omaisuus jakautui noin kahtia ja 

puolet omaisuudesta, taiteesta ja esineistä, siirtyi taiteilijan pojan Jorma Gallen-

Kallelan haltuun ja puolet tyttären Kirsti Gallen-Kallelan haltuun.3 Kuva, jonka 

Gallen-Kallelan Museon kokoelma henkilöstä antaa, ei siis ole täydellinen ja 

viimeistelty, vaan jälkikäteen mahdollisuuksien mukaan muodostettu. Huomioitavaa 

on myös se, että museoon lahjoitetuista aineistoista määrällisesti suuri osa on Kirsti 

Gallen-Kallelan lahjoittamaa. Voisi siis ajatella, että tyttären näkemys isästään ja 

tämän historiallisesta merkityksestä näkyy poikaa voimakkaammin museon 

kokoelmissa. Huomioitakoon myös Gallen-Kallelan Museon passiivisuus 

kokoelmakartunnan suhteen. Museolla ei ole hankintabudjettia, joten 

tarkoituksellinen ja suuntaviivojen määrittämä kokoelman kehittäminen on 

haasteellista.

1 Perinnönjaosta kt. esim. Gallen-Kallela 1988, 1992, 1997, Wahlroos & Karvonen-Kannas 2008,
Tutkimusta tehdessä käytössäni oli myös Gallen-Kallelan Museon tekemä asiakirja Selvitys Akseli Gallen-
Kallelan perinnönjaosta ja museon synnystä.
2 Raivio 1997, 518.
3 Kuten todettu, perinnönjakoon liittyi monia vaiheita ja omaisuuden jakautuminen tasaisesti kahtia ei ollut 
ongelmaton prosessi. Lopputuloksena oli kuitenkin omaisuuden jakautuminen noin kahtia taiteilijan lasten välillä.
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Perinnönjakoon liittyvien tekijöiden lisäksi perheen eri elämänvaiheet taiteilijan 

elinaikana ovat vaikuttaneet museokokoelman sisältöön. Gallen-Kallelan perhe 

matkusti ja muutti usein.1 Yhtenä syynä usein toistuvalle maiseman vaihtumiselle oli 

taiteilijan inspiraation etsintä ja kaipuu uudenlaisiin ympäristöihin. Maisemat 

vaihtuivat myös työtilanteiden mukaan. Työ saattoi aiheuttaa uudenlaisen 

asumistilanteen, jolloin senhetkinen koti jätettiin taakse ja liikkeelle lähdettiin kevyin

varustein. Kaikkea omaisuutta ei suinkaan aina otettu mukaan, vaan perheen 

esineistöä saattoi olla hajaantuneena samanaikaisesti monessa paikassa, pääosin 

perheen kodeissa Kalelassa ja Tarvaspäässä. Tämä hajaantuminen aiheutti 

esineistölle uhan, kun omaisuus jätettiin ilman vartiointia perheenjäsenten asuessa 

väliaikaisesti toisaalla.

Erilaiset elämänvaiheet ja yhteiskunnalliset muutokset ovat omalta osaltaan 

vaikuttaneet esineistön katoamiseen tai jopa tuhoutumiseen. Kirsti Gallen-Kallela on 

muistelmissaan kirjoittanut tuhosta, jota on joutunut eri kotiensa kohdalla 

todistamaan. Epäonnisia tilanteita tapahtui taiteilijan vielä eläessä, mutta myös hänen

kuolemansa jälkeen. Esimerkiksi Suomen sisällissodan aikana Tarvaspään kodin 

ollessa tyhjillään Tarvaspäähän tehtiin yhdeksän murtoa. Kirsti kirjoittaa:. Milloin 

siellä kävivät punaiset, milloin valkoiset, milloin saksalaiset, jotka 'besorgasivat' 

mm. Afrikan etnografiaa.2 Vuosia myöhemmin taiteilijan kuoleman jälkeen, Gallen-

Kallelan Museon perustamisen ja Tarvaspään kohtalon ollessa avoinna Kirsti 

kirjoittaa, kuinka ateljeerakennus oli vuosikausia autiona, mutta sinne oli vielä 

jäänyt osia kansatieteellisistä kokoelmista, huonekaluja, kirjoja, vaatteita, taiteilijan 

tarvikkeita ym., -- Siitä tuli kummituslinna, jossa kävi varkaita ja irtolaisia tuon 

tuosta ja jonne lähiseudun pojat tekivät jännittäviä retkiä, ja päästyään sisään 

rikotuista ikkunoista veivät mennessään “matkamuistoja”.3

1 Akseli Gallen-Kallela opiskeli Pariisissa vuosina 1884-1889. Taiteilijan itse suunnittelemassa erämaa-ateljee 
Kalelassa asuttiin vuosina 1895-1900 sekä jälleen 1915-1921. Tarvaspään ateljee rakennettiin vuosien 1911-1913 
aikana ja perhe asui rakennuksessa vuosina 1911-1915 sekä 1926 lähtien. Perheen koti oli lisäksi väliaikaisesti  
muun muassa Helsingissä, Leppävaaran Albergan kartanossa, Kervalla sekä Porvoossa. Suomen sisällä 
matkustamisen lisäksi perhe matkusti  muun muassa Ranskaan, Italiaan, Unkariin ja Afrikkaan (useita 
paikkakuntia matkan aikana) sekä Amerikkaan (useita paikkakuntia matkan aikana).  Kt. esim Akselin aikajana 
www.gallen-kallela.fi/tietoa-gallen-kallelan-museosta/aikajana.
2 Raivio 1997, 452.
3 Raivio 1997, 451-452.
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Syksyllä 1945 Tarvaspäähän oli Kirstin mukaan jälleen murtauduttu. Kaikki matka-

arkut oli murrettu auki, sisältö viety, mm. Isän puvut - sotilaspuvut, joita hän käytti

vapaussodassa. Hänen kirjoituspöytänsä laatikot oli pengottu jne. - - muutama päivä

sen jälkeen oli uudelleen käyty siellä ja viety mm. Isän fransiskaanimunkkikaapu, 

jota hän käytti nuoruudesta vanhuuden päiviin asti.1

Myös Kalelan koti on vuosien aikana kokenut kovia. 1920-luvun tapahtumista Kirsti 

kirjoittaa muistelmissaan seuraavasti: Paikkakuntalaiset Ruovedellä neuvoivat meitä 

ottamaan mukaamme kaiken mitä kodissa oli, sillä he eivät voineet taata, että 

mikään jäisi koskematta. Raskain mielin revittiin irti esineet, jotka olivat olleet 

paikoillaan melkein 30 vuotta. - - Paikkakuntalaisten ennustukset kävivät toteen: 

muutaman vuoden kuluttua oli tyhjä koti raiskattu. Urkupillejä oli revitty irti ja 

heitetty vääristettyinä metsään, suuri lux-lamppu oli kiskottu alas katosta ja rikottu, 

kaamea sekamelska vallitsi joka paikassa. Näin jäi tämä rakas koti tyhjilleen ja 

kylmilleen, eikä isä siihen enää koskaan palannut.2

Muutamien yksittäisten esineiden hukkumista Kirsti myös muistelee ja välittää 

samalla tekstin kautta mielikuvaa esineiden arvoasetelmasta. Esineet, joista omistaja 

on joutunut tahtomattaan luopumaan, kertovat menetyksen tuskasta ja samalla 

esineen asemasta henkilön elämässä. Merkitykselliset ja itselle tärkeät esineet 

muistetaan myös silloin kun ne eivät enää ole fyysisesti muistuttamassa 

olemassaolostaan. Lefonger-kivääristä Kirsti kirjoittaa seuraavasti: Aseet oli jo silloin

piilotettu kellarin sopukoihin pitkään puulaatikkoon. Siellä oli myös isäni isän 

vanha, hieno hopeakaiverruksin koristettu Lefonger-kivääri – Kun lähdimme 

Ruovedeltä syksyllä 1921, laatikko unohtui kellariin, eikä sitä sen jälkeen enää 

löytynyt. Isä suri varsinkin isänsä kaunista, kallisarvoista asetta, sillä se oli hänelle 

hyvin rakas muisto. Se olikin niitä harvoja esineitä, joita isä lapsuudenkodistaan oli 

saanut.3

Vaihtuvat elämäntilanteet ovat omalta osaltaan jättäneet jälkeensä erilaista 

dokumentointia perheen omaisuudesta, joka on hyödyllistä tietoaineistoa

1 Kirsti Gallen-Kallelan Maila Talvion luona pitämä esitelmä. Raivio 1997,  452.
2 Gallen-Kallela 1948, 121-122 & 1992 568, 569.
3 Gallen-Kallela 1992, 544.
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kokoelmatutkimuksen kannalta. Erilaisten omaisuus- ja muuttolistausten avulla 

tutkija voi kurkistaa vuosikymmenten taakse ja tarkastella, mitkä esineet ovat 

kulkeneet perheen omaisuuden mukana jo hyvin varhain ja millaisia merkityksiä ja 

arvotuksia esineisiin mahdollisesti sisältyy. Akseli Gallen-Kallelan taideteoksista 

taiteilija ja vaimo Mary pitivät tarkkaa kirjaa1, mutta myös koteihin kuuluneet 

sisustuselementit ovat olleet tärkeä osa Gallen-Kallelan ja hänen perheensä elämää. 

Gallen-Kallelan Museon arkistosta löytyy esimerkiksi Luettelo Kalelassa 

säilytetyistä muinaisesineistä2 sekä Lista tavaroita, joita lähetetiin Ruovedeltä sieltä 

muutettaessa Porvooseen 1922 3. Kirsti Gallen-Kallelan1970-luvulla piirtämissä eri 

asuntojen pohjapiirroksissa esineet on sijoitettu paikoilleen perheen eri kotien 

sisustusten mukaisesti.4 Pohjapiirrokset auttavat esineiden ajoituksessa sekä 

sisustusten rekonstruoimisessa. Arkistossa on lisäksi perinnönjakoon sekä Gallen-

Kallelan Museon perustamiseen liittyviä aineistolistauksia, joissa perheen omaisuutta

on listattu perinnönjakoa ajatellen.5 Tietyt esineet toistuvat erilaisissa listauksissa 

vuosisadan alusta 1960-luvulle saakka ja määrittävät näin osaltaan merkittävää 

asemaansa osana perheen omaisuutta ja sisustusta. Erityisesti Akseli Gallen-Kallelan 

eri mantereilta keräämät aineistot, muistoesineet ja eksoottiset esineet, esiintyvät eri 

listauksissa usein.

2.2. Omistettua ja koottua aineistoa kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa 

Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallinen kokoelma on saanut alkunsa 

ensimmäisistä suurista lahjoituksista, jotka taiteilijan jälkeläiset lahjoittivat 

Museosäätiölle 1950-luvun lopulla. Vuosien mittaan lisälahjoituksia on tullut 

museolle esimerkiksi erilaisten näyttelyiden yhteydessä. Kulttuurihistoriallinen 

kokoelma koostuu Akseli Gallen-Kallelan omistamista ja kokoamista aineistoista.6  

Kokoelmaa voi siis tarkastella omistamisen ja kokoamisen näkökulmista. Juuri 

tämäntyyppistä jakoa ja lähestymistapaa käytän myös omassa tutkimuksessani. 

Tarkastelen museon kulttuurihistoriallista kokoelmaa kahdesta näkökulmasta; 

1 Esim. Mary Gallen-Kallelan tekemä luettelo miehensä piirustuksista. Luetteloimaton lahjoituserä. Gallen-
Kallelan Museo.
2 Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtainen arkisto. Gallen-Kallelan Museo.
3 Ibid.
4 Kulttuurihistoriallinen kokoelma 6520 a-e & luetteloimaton lahjoituserä. Gallen-Kallelan Museo.
5 Luetteloimaton lahjoituserä. Gallen-Kallelan Museo.
6 http://www.gallen-kallela.fi/kokoelmat/katso-kokoelmia/kulttuurihistoriallinen-kokoelma/.
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sattuman ja kertymän kautta kokoelmaan päätyneiden aineistojen kautta sekä 

keräämisen lainalaisuuksia noudattavia kokonaisuuksia tulkiten.

Kulttuurihistoriallisen kokoelman jokainen esine on suureen kokoelmaan kuulumisen

lisäksi myös osa pienempää kokoelmaa. Nämä pienoiskokoelmat ovat 

todennäköisesti luetteloinnin aikana muodostettuja määrittäjiä, eivät niinkään 

”virallisia” kokoelmia. Näitä pienempiä kokoelmia on useita, ja niistä suurimpia ovat

Afrikkakokoelma, tekstiilikokoelma sekä taiteilijavälineet. Pienkokoelmista on ollut 

hyötyä tutkimusta tehdessäni, sillä ne ovat auttaneet koko kokoelman jäsentämisessä 

ja hahmottamisessa. Epävirallisinakin ne ovat mielenkiintoinen osa 

kokoelmanhallinnan historiaa sekä apuväline kokoelman tulkinnassa. Ne myös 

viitoittivat osaltaan tutkimusta tehdessäni analyysin tekoa. Näitä pienkokoelmia 

tarkastellessani ryhdyin huomaamattani muodostamaan suurempia kokonaisuuksia 

pienkokoelmia ja teemoja yhdistelemällä.

Pienkokoelman lisäksi Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisen kokoelman 

esineistä on kirjattu kokoelmahallintajärjestelmään vaihtelevasti tietoja, kuten 

esineen numero sekä diaarionumero, mitat, materiaalit, ajoitus, kuvaus, käyttöpaikka 

ja -tarkoitus, valmistustapa, omistaja ja hankintatiedot. Myös luetteloijan tiedot sekä 

luettelointipäivämäärä on mainittu.1 Nämä mainitut tietolokerot ovat niitä, joista 

kulttuurihistoriallisen kokoelman kohdalla löytyy eniten tietoja. Tietomäärä 

kuitenkin vaihtelee paljon. Janne Vilkuna on kirjoittanut museoesineiden 

riittämättömästä dokumentoinnista ja tästä syntyvistä tulkinnan ongelmista. Kun 

museokokoelmia on historiassa kartutettu lähinnä esinekeskeisesti, ei niinkään 

ilmiökeskeisesti kuten nykypäivänä, esineistä on kirjattu ylös vain niukasti tietoja.2 

Nykypäivän tutkijan näkökulmasta tämä tietojen vähyys, tai sen laatu, tuo haasteita. 

Nimen, mittojen ja materiaalien sijaan nykypäivän tutkijaa kiinnostaa enemmänkin 

tieto käyttäjästä tai käyttötavoista eli esineen sisältämä kontekstitieto. Tämän 

samaisen haasteen kohtasin myös Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallista 

kokoelmaa analysoidessani. Kokoelmahallinta tarjoaa kyllä mahdollisuuden 

kontekstitietojen tarkkaankin kirjaamiseen, mutta harmillisesti monen esineen 

kohdalla tietoja on tarjolla niukasti. 

1 Gallen-Kallelan Museon kokoelmahallintajärjestelmä. Esinetietokanta.
2 Vilkuna 1992, 35-36. & Roivainen 2016, 76.
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Erityisesti kohdat käyttöpaikka ja käyttötarkoitus, jotka kontekstin määrittämisen 

näkökulmasta olisivat kiinnostavia, ovat monen esineen kohdalla jääneet tyhjiksi, 

johtuen joko ajan luettelointitavoista ja -painotuksista tai tiedon puutteesta. Esineiden

kontekstitietoja on saattanut olla museon hallussa, kirjaamattoman hiljaisen tiedon 

muodossa, mutta tieto on ehkä hävinnyt museotyöntekijäsukupolvien mukana.1

Gallen-Kallelan Museon kotisivuilla museon kulttuurihistoriallinen kokoelma on 

jaoteltu kategorioihin, jotka antavat museokokoelmasta kattavan kokonaiskuvan. 

Jaottelu ei perustu kokoelmanhallintajärjestelmässä olevaan pienkokoelmajakoon 

vaan kyseinen jako esittelee kokoelman pienemmissä helposti hahmotettavissa 

ryppäissä, jotka on jaettu paikan, käyttäjän sekä käyttötarkoituksen mukaan 

aineistotyyppeihin. Jaottelu on seuraavanlainen:

Luonnontieteellinen kokoelma (Itä-Afrikka, Suomi, muut maat)

Kansatieteellinen kokoelma (Arabimaat ja Lähi-Itä, Itä-Afrikka, Japani, Suomi, 

Unkari, Yhdysvallat)

Tekstiilikokoelma: vaatteet (Akseli Gallen-Kallelan, Mary Gallénin ja lasten 

vaatteet), asusteet (Akseli Gallen-Kallelan, Mary Gallénin ja lasten asusteet), 

kodintekstiilit Työkalut

Taiteilijavälineet 

Soittimet

Henkilökohtainen esineistö (Akseli Gallen-Kallelan, Mary Gallénin ja lasten 

esineistö) Huonekalut

Kodin esineistö

Taideteollisuus

Matkalaukut

Mitalit

Kunniamerkit

Teelmät yms. 

Muut (koevedokset, painokuvat, kehykset, postikortit ym)2 

1 Robbins 2016, 145.
2 http://www.gallen-kallela.fi/kokoelmat/katso-kokoelmia/kulttuurihistoriallinen-kokoelma/.
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Hyödynsin museon muodostamaa jaottelu omassa tutkimuksessani erityisesti 

hahmotusvaiheessa ja tutustuessani kokoelmaan. Samalla tavalla kuin 

kokoelmanhallintajärjestelmän temaattiset pienkokoelmat, myös 

kulttuurihistoriallisen kokoelman aineistotyypit, auttoivat hahmottamaan kokoelman 

sisältöä ja luomaan ymmärrystä tutkimuskohteesta. 

Seuraavissa luvuissa Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallinen kokoelma on 

esitelty ja jaoteltu tekemieni tulkintojen avulla. Olen jakanut kokoelman kahteen 

temaattisesti painottuvaan päälukuun ja pienempiin ryhmiin päälukujen sisällä. 

Pääluvut esittävät museon kulttuurihistoriallisen kokoelman kahdesta eri 

näkökulmasta: 1. arjen kautta kokoelmiin päätyneiden aineistojen ja 2. keräilyn ja 

mielenkiinnon kautta kokoelmiin päätyneiden aineistojen kautta. Ensimmäinen osio 

sisältää esineitä, jotka ovat kuuluneet Akseli Gallen-Kallelan ja hänen perheensä 

elämään. Ne ovat siis olleet Akseli Gallen-Kallelan omistuksessa. Aineistoja yhdistää

niiden funktionaalisuus ja arkisuus. Aineisto sisältää arkipäivän esineistöä, kuten 

taiteilijan ja perheen vaatteita, matkatavaroita, huonekaluja sekä astioita ja myös 

Akseli Gallen-Kallelan valmistamia arjen esineitä, kuten paperiveitsiä ja lasten 

leluja. Tähän osioon olen sijoittanut myös taiteilijan työstä kertovat työvälineet, 

kuten pensselit, väripurkit ja niin edelleen. Toinen osio sisältää esineitä, jotka 

kertovat Akseli Gallen-Kallelan kiinnostuksen aiheista ja ajatusmaailmasta. Ne ovat 

taiteilijan keräämiä aineistokokonaisuuksia ja sisältävät lähinnä koriste-esineitä ja 

ulkomailta tuotuja matkamuistoja. Tässä osiossa esiteltyjä aineistoryhmiä yhdistääse,

että ne ovat Akseli Gallen-Kallelan kokoamia, kun taas aiemman osion esineryhmät 

ovat pääsääntöisesti jonkun muun kuin taiteilijan muodostamia kokoelmia.

Tekemäni jaot pohjautuvat kokoelmaan ja sen sisältöihin, mutta on silti huomioitava 

oma vaikutukseni tutkimuskohteeseen. Tarkastelen museokokoelmaa oman aikani, 

kokemusteni ja ympäristöni kautta, ja tekemäni tulkinnat ovat täten oman 

suodattimeni läpi kulkeneita. Tutkija tekee tutkimusprosessinsa aikana valintoja, 

jotka puolestaan määrittävät tutkimuksen kulkua ja tuloksia. Mikään tulkinta ei ole 

täysin objektiivista ja kontekstitonta, vaan tutkijan ennakkokäsitykset vaikuttavat 

tutkimuksen kulkuun.1  

1 Jouhki & Fingerroos 2014, 90-93, 102-104.
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Tulkintani ovatkin yhdenlainen näkemys museokokoelmasta, eivät absoluuttinen 

totuus. Moni esine voisi toki kuulua useampaankin kuin vain yhteen muodostamaani 

ryhmään. Ihmisen elämänkulku on monipuolinen ja mahdoton jakaa lineaarisesti 

toisistaan riippumattomiin osiin, näin myös esinekokoelman jako tarkasti omiin 

lokeroihinsa on haasteellinen tehtävä.  Eri teemojen mukaan muotoutuneet ryhmät 

ovat tulkinnan ja tarkastelun kautta muotoutuneita ja tarjoavat lähestymiskulman 

henkilöhistoriallisen museon kokoelmaan ja sen kertomaan tarinaan. Gallen-Kallelan

Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa kohtaavat arjen tapahtumat sekä 

tietoinen keräilyaate osittain esteettisistä, osittain museaalisista lähtökohdista. Ehkä 

eniten kokoelma kuitenkin kertoo henkilöstä, kokoelman kerääjästä ja hänen 

kokemuksistaan ja aatemaailmastaan. 

Gallen-Kallelan Museon esineet kantavat itseasiassa kahta merkityskerrosta. 

Jokaisella esineellä on olemassa Akseli Gallen-Kallelan niille keräämisen ja 

omistamisen kautta antama merkitys. Kun esineet on siirretty osaksi 

museokokoelmaa, ne ovat saaneet yhteisen nimittäjän ja yhteisen kertomuksen ja 

niiden henkilöhistoriallinen esitys saa vierelleen yhteistä kulttuurihistoriaa 

mukailevan esityksen. Taiteilijan öljyvärisiveltimistä tulee yhteistä kulttuuriperintöä 

ja osa suomen taidehistorian esitystä. Sisustukseen kuuluneet esineet eivät ole enää 

ainoastaan henkilökohtaisen kodin esineistöä vaan ne liitetään henkilökulttiin, joka 

ympäröi taiteilija Akseli Gallen-Kallelan hahmoa. Elina Kiuru kirjoittaa, kuinka 

museoesineet saavat kokoelmaan liitettäessä erityisen merkityksen kokoelman osana 

ja kuinka niistä tulee tietyn asian tai ilmiön edustajia. Museoimisprosessissa esineet 

menettävät alkuperäisen ja yksilöllisen yhteytensä ihmiselämään ja muuttuvat osaksi 

yleistä omaisuutta ja yhteistä kulttuurihistoriaa.1 Henkilöhistoriallisen museon 

kohdalla väite ei kuitenkaan ole täysin pätevä, sillä museoitavien esineiden 

aikaisempi merkitys säilytetään tietoisesti osana esineen kertomaa sanomaa. Yksilön 

antamat merkitykset kohtaavat yhteisen kulttuurihistorian. Museokokoelmaan liitetty

henkilökohtainen arjen esine saa uudenlaisen ominaisuuden museokokoelman osana, 

mutta henkilöhistoriallisessa museossa kyseinen esine on silti edelleen vahvasti 

linkitetty henkilöön ja niin sanotusti entiseen elämäänsä, edelliseen elämänkaaren 

osaan.2

1 Kiuru 2001, 70.
2 Museoesineen elämänkaaresta esim. van Mensch 1992 & Kinanen 2007, 175.
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2.3. Esineistöä muissa museokokoelmissa

Tutkimuksessani tarkastelen yksilöä esineiden kautta ja teen tulkintoja erityisesti 

esineistä koostuvan museokokoelman kautta. Kokoelmaa tarkasteltaessa on kuitenkin

huomioitava kokoelman sisällön lisäksi sen rajat. Mitä on mahdollisesti jäänyt 

kokoelman ulkopuolelle ja mitä näkökulmia tätä kautta rajautuu tutkimuksen 

ulkopuolelle? Pystyäkseni tekemään tulkintoja Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallisen kokoelman sisällöistä, koin tarpeelliseksi selvittää, onko 

Gallen-Kallelaan liittyvää esineistöä muiden museoiden kokoelmissa ja millaista 

tämä aineisto on. Kokonaiskartoitus antaa lisätietoa tutkimuskohteesta ja 

mahdollisista motiiveista museolahjoitusten taustalla. Rajoitin kartoitukseni 

koskemaan ainoastaan kulttuurihistoriallista esineistöä muissa museoissa. Esineistöä

on myös yksityisessä kokoelmassa, Akseli Gallen-Kallelan pojan Jorma Gallen-

Kallelan jälkeläisten omistuksessa. Tämän aineiston sisällöistä pystyin tekemään 

arvioita Gallen-Kallelan Museon arkistossa olevien esinelistausten sekä Kirsti 

Gallen-Kallelan muistelmien avulla.1 

Akseli Gallen-Kallela on itse lahjoittanut aikanaan aineistoja Antellin kokoelmiin eli 

tulevan Kansallismuseon kokoelmiin (aineistot nykyään Kansallismuseon 

kokoelmissa) sekä Helsingin Keisarillisen Aleksanterin yliopiston eläinmuseolle 

(aineistot nykyään Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmissa). Lisäksi Gallen-

Kallelaan liittyviä esineitä löytyy suurempina erinä ainakin seuraavista museoista: 

Espoon kaupunginmuseo, Helsingin kaupunginmuseo sekä Satakunnan museo.

Kansallismuseon kokoelmat sisältävät Akseli Gallen-Kallelan 1900-luvun alussa itse 

lahjoittamia aineistoja sekä jälkeläisten taiteilijan kuoleman jälkeisinä 

vuosikymmeninä lahjoittamia aineistoja.2 Taiteilijan lahjoittama aineistoerä sisältää 

Kansallismuseon pääluettelokirjan kuvauksen mukaan brittiläisestä Afrikasta ja 

Ugandasta tuotuja aineistoja. Lahjoituserä on kirjattu saapuneeksi vuonna 1911 ja 

sisältää 43 nimikettä.3

1 Luetteloimaton lahjoituserä. Gallen-Kallelan Museo. & Raivio 1997.
2 Sähköpostitiedonanto  23.11.2016 & Kansallismuseon pääluettelokirjat & www.finna.fi & Koivunen 2011, 98-
100.
3 VK4875:1-43. Kansallismuseon kokoelmat.
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 Taiteilijan kuoleman jälkeen lahjoitettu aineisto sisältää Akseli Gallen-Kallelan ja 

hänen vaimonsa Mary Gallen-Kallelan vaatetusta, henkilökohtaista esineistöä sekä 

perheen käytössä olleita esineitä,1 jonkin verran suomalais-ugrilaista ja 

kansatieteellistä aineistoa,2 esineitä Japanista, Kiinasta ja Pohjois-Amerikasta sekä 

lisäyksiä Afrikan matkaan liittyvään kokoelmaan.3 Kansallismuseoon lahjoitettuja 

kokoelmia yhdistää monikulttuurisuus ja eksotiikka. Taiteilijan kuoleman jälkeen 

lahjoitetut aineistot, kuten henkilökohtaiset esineet ja vaatteet, kertovat taiteilijan 

työn ja perhe-elämän lisäksi yleisemmin tietystä ajasta ja kulttuurista, arjesta ja 

pukeutumisesta, ja soveltuvat täten Kansallismuseon kokoelmakuvaukseen.

Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmissa on Akseli Gallen-Kallelan ja hänen 

perheensä Afrikan matkalla keräämiä luonnontieteellisiä aineistoja; suurien 

nisäkkäiden luita ja nahkoja, lintuja, matelijoita sekä hyönteisiä. Perhe keräsi myös 

kasvinäytteitä eksoottisista kasveista.4 Afrikasta tuotuja aineistoja päätyi matkan 

jälkeen huomattava määrä myös taiteilijan omiin kokoelmiin.

Kaupunginmuseoihin päätyneet esineet ovat jälkeläisten lahjoituksina 

museokokoelmiin lahjoitettuja ja niiden sisältö kertoo paitsi Akseli Gallen-Kallelasta,

hänen perheestään ja suvustaan sekä heidän yhteisestä elämästään, myös taiteilijan 

vaikutusalueesta ja merkityksestä. Esimerkiksi Espoon kaupunginmuseon ja 

Helsingin kaupunginmuseon kokoelmiin liitetyt esineet kertovat osaltaan laajemmin 

kulttuurihistoriasta ja kuuluvat täten suurempaan historian kaanoniin, jota 

kaupunginmuseot tallentavat kokoelmiinsa. Helsingin kaupunginmuseoon lahjoitetut 

aineistot sisältävät paljon vaatteita ja tekstiilejä, mutta myös jonkin verran 

henkilökohtaista esineistöä ja leluja. Painotus on perhe-elämän tallentamisessa, mutta

erityisesti vaatteet kertovat yleisesti pukeutumiskulttuurista.5

1 H48050:1-158, H50095: 1-54, H75024:1-6, RK57006:1-8. Kansallismuseon kokoelmat. 
2 SU5436:1-8, K8648:1-8. Kansallismuseon kokoelmat.
3 VK5437: 1-28, VK5451: 1-41, H48051: 1-7. Kansallismuseon kokoelmat.
4 Sähköpostitiedonanto 24.11.2016, Luomuksen tarjoama aineistoluettelo Gallen-Kallelan selkärankaiset 
Afrikasta, Gallen-Kallela 1924, Gallen-Kallela 1992, 484, lisäksi Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisen 
kokoelman Afrikkakokoelma.
5 Hankintakortin aineistolistaus. Helsingin kaupunginmuseon kokoelmat & www.finna.fi & Raivio 1997.
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Espoon kaupunginmuseon kokoelmat sisältävät samankaltaista aineistoa, perhe-

elämästä kertovaa esineistöä ja huonekaluja, mutta näissä kokoelmissa on myös 

vahva kaupunkihistoriallinen ja sukuhistoriallinen painotus.1 Perheen ja suvun kodit 

Albergan kartano, Linudd ja Tarvaspää kertovat Gallen-Kallelan ja Slöörin suvun 

lisäksi myös Ehrströmin ja Kiseleffin sukujen historiasta. Rakennukset liittyvät myös

oleellisesti Espoon paikallishistoriaan ja -kulttuuriin.2

Satakunnan Museon kokoelmilla on mielenkiintoinen historia, joka antaa kontekstin 

kokoelman rakenteelle. 1950-luvulla Satakunnan Museoon suunniteltiin Porissa 

syntyneelle Akseli Gallen-Kallelalle omistettua huonetta, mutta suunnitelmat 

kariutuivat tilanpuutteen vuoksi. Esineet kuitenkin liitettiin osaksi museon 

kokoelmaa ja kokonaisuutena ne ovatkin ikäänkuin tiivistelmä Gallen-Kallelan 

elämästä pienoiskokoelman muodossa.3 Satakunnan Museon kokoelmissa on myös 

erä taiteilijatarvikkeita, jotka liittyvät Akseli Gallen-Kallelan elämänvaiheeseen 

Porissa,  jossa taiteilija oli maalaamassa porilaisen liikemiehen F. A.  Juséliuksen 

tyttären Sigrid Juséliuksen mausoleumia.4

Muihin museokokoelmiin vertaamalla voidaan todeta, että Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallinen kokoelma sisältää hyvin henkilökohtaista Akseli Gallen-

Kallelan aineistoa, henkilöstä kertovia ja läheisesti elämäntapahtumiin liittyviä 

esineitä. Taiteilija-ammatti ja siihen liittyvät ilmiöt heijastuvat kokoelmasta, samoin 

matkat sekä perhe-elämä. Kokoelmassa on paljon taiteilijatarvikkeita, sisustus- ja 

koriste-esineitä, suuri määrä Afrikasta tuotuja aineistoja sekä arjesta kertovia 

esineitä. Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa korostuu 

myös erityisesti Tarvaspää ateljeena ja kotina. Kokoelmaan on pyritty liittämään 

aineistoja, jotka liittyvät Gallen-Kallelan perheen Tarvaspäähän sijoittuviin vaiheisiin

ja elämään kyseisessä kodissa.5 

1 Aineistolistaus. Espoon kaupunginmuseon kokoelmat. Sähköpostitiedonanto 21.11.2016 & www.finna.fi.
2 Mary Gallen-Kallela oli tyttönimeltään Mary Slöör. Maryn äiti Aina Ehrström meni naimisiin Kaarlo Slöörin 
kanssa. Ainan äiti, Emma Ehrström, oli Amalia Kiseleffin sisar. Amalian aviomies Feodor Kiseleffin rakennutti 
mm. Albergan uuden kartanon ja Linuddin. Raivio 2008, 10-11.
3 Aineistolistaus. Satakunnan museon kokoelmat & sähköpostitiedonanto 2.12.2016, 
www.pori.fi/kulttuuri/museot/satakunnanmuseo/kokoelmat/AkseliGallen-Kallela-esinekuvia.html, 
www.satakunnanmuseo.finna.fi.
4 Pusa & Kaisla 1991 & www.finna.fi.
5 Gallen-Kallela 1960, 1992 & Raivio 1988, 1997. Tarvaspää-painotus ilmenee hyvin Kirsti Gallen-Kallelan 
muistelmissa, joissa hän käsittelee museosäätiön perustamista ja aatetta museon takana.
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Minulle ei ollut tutkimusta tehdessäni käytössä tarkkaa listausta 

yksityiskokoelmassa, eli Jorma Gallen-Kallelan jälkeläisten omistuksessa, olevista 

aineistoista. Gallen-Kallelan Museon arkistossa olevien esinelistausten sekä Kirsti 

Gallen-Kallelan muistelmien avulla olen kuitenkin pystynyt luomaan jonkinlaisen 

kuvan siitä, millaista aineistoa yksityiskokoelmassa mahdollisesti voisi olla.1 Museon

perustamiseen ja oletettavasti lahjoituksiin liittyvien aineistolistausten mukaan 

esineistössä on ainakin huonekaluja ja sisustusesineitä, samankaltaista taiteilijaan ja 

perheeseen liittyvää aineistoa kuin Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa 

kokoelmassa. Yksityiskokoelmassa olevat aineistot linkittyvät myös ehkä jossain 

määrin vahvemmin Kalelan erämaa-ateljeeseen ja perheen elämään kyseisessä 

kodissa.2

Muiden museoiden kokoelmissa olevien aineistojen kartoitus toi omalle 

tutkimukselleni mielenkiintoisia vertailukohtia ja auttoi tulkitsemaan Gallen-Kallelan

Museon kulttuurihistoriallisen kokoelman sisältöä sekä mahdollisia vaikuttimia 

kartunnan takana. Perinnönjaon epäselvyydet ja Tarvaspään Gallen-Kallelan Museon

perustamisen viivästyminen useilla vuosikymmenillä ovat osaltaan vaikuttaneet 

Gallen-Kallelan Museon kokoelman nykyiseen olomuotoon. Se, että Gallen-

Kallelaan liittyviä aineistoja ja esineitä on päätynyt runsaasti myös muihin 

museokokoelmiin, kertoo niistä epävarmuuden ajoista, jolloin taiteilijan tytär pelkäsi 

isänsä muiston puolesta. Muita museokokoelmia arvioiden voisi lahjoittajan tekemiä 

valintoja tulkita niin, että Kirsti Gallen-Kallela pyrki ehkä säilyttämään sen 

vähäisenkin mitä säilytettävissä oli, lahjoittamalla aineistoa jo olemassa oleviin 

museoihin turvaan. Tytär on muistelmissaan usein maininnut isänsä näkemyksistä 

kulttuurin ja historian suhteen. Museovierailut olivat taiteilijalle arkipäivää ja 

ammatillisesti tärkeitä. Ulkomaanmatkoilla perhe vieraili usein paikallisissa 

museoissa ja lapset oppivat museokävijöiksi jo nuorena.

1 Luetteloimaton lahjoituserä. Gallen-Kallelan Museo. & Raivio 1988, 1997.
2 Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema ja rakennuttama erämaa-ateljee Kalela on nykyään yksityisomistuksessa, 
eli Jorma Gallen-Kallelan jälkeälisten hallinnoima. Todettakoon myös, että en voi olla varma, ovatko 
perinnönjaossa Jorma Gallen-Kallelan sukuhaaralle päätyneet aineistot edelleen heidän omistuksessaan.
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Sivistysmaissa asuessamme isäni aina vei lapset museoihin, joten saimme jo vähän 

yli 10-vuotiaina tutustua Louvren, Trocaderon, Clichyn y.m. museoihin Pariisissa, 

samoin Berliinin, Kööpenhaminan ja Dresdenin taidemuseoihin. Hän opetti meitä 

näkemään, mikä oli hyvää, mikä huonoa ja lopulta opimme käymään niissä yksinkin.1 

Varmaankin tällainen suhtautuminen museoita ja kulttuuriperintöä kohtaan on 

tarttunut taiteilijan jälkeläisiin jo lapsuudessa ja näkyy toiminnassa vanhemmalla 

iällä. Akseli Gallen-Kallelalla  oli jo omana aikanaan näkemys oman elämäntyönsä 

tärkeästä asemasta osana Suomen kulttuurihistoriaa. Kirsti Gallen-Kallela mainitsee 

muistelmissaan isänsä todenneen erityisesti taiteellista tuotannostaan, kuinka 

elämäntyöni ei kuulu enää minulle vaan koko Suomen kansalle.2  Myös Tarvaspään 

ateljeerakennuksen suunnitelmissa museoajatus oli vahvasti läsnä ja rakennukseen 

suunniteltiin museotoiminnan lisäksi myös opetustoimintaa taiteenopiskelijoille.3

Museoiden lahjoituskokonaisuudet kertovat jälkeläisten tekemistä tulkinnoista ja 

valinnoista. Tehdyt valinnat viestivät heidän tavoistaan käsittää Akseli Gallen-

Kallelan merkitys osana yhteistä kulttuuriamme. Lahjoittajien mielikuvat valittujen 

museoiden kohdalla heijastuvat lahjoituseristä. Ajatus Kansallismuseon ja 

kaupunginmuseoiden talletusvastuun painotuksista lienee määrittänyt lahjoittajien 

tekemiä valintoja, ja näin esimerkiksi taiteilijan matkoihin ja keräilyyn liittyviä 

esineitä on päätynyt Kansallismuseoon, mutta tavallista arjen esineistöä 

kaupunginmuseoihin.  Myös Akseli Gallen-Kallelan omat lahjoitukset ovat osaltaan 

viitoittaneet tietä ja viestittäneet jälkeläisille, mihin museoon ja kokoelmaan 

tietynlaiset aineistot voisivat kuulua. Lahjoitusajankohdat taas voivat liittyä 

lahjoittajan oman elämän tapahtumiin, esimerkiksi läheisen kuolemaan tai muuttoon. 

Lahjoittajan valta museokokoelmiin nähden on itseasiassa hyvinkin suuri. Lahjoittaja

päättää omaisuutensa kohtalosta ja mahdollisesta museoimisesta.1 Kontekstitieto 

välittyy esineen mukana ja myös tässä osiossa lahjoittajan jakamalla tiedolla on 

paljon merkitystä. Esineen edellinen elämä ennen museoon tuloa on kontekstitiedolla

somistettu, ja on sekä lahjoittajan että museon vastuu tallentaa aineellisen tiedon, eli 

esineen, lisäksi myös aineeton tieto.

1 Gallen-Kallela 1956, 240. 
2 Gallen-Kallela 1956, 240 & 1992, 624.
3 Wahlroos 2008, 22,36,46 & Gallen-Kallela 1956, 240.
4 Kostet 2007, 153. 
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3. ARKEA JA  AHERRUSTA

3.1. Elämän kasautumat esinekokoelmassa

Tässä luvussa tarkastelen Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallista kokoelmaa 

omistamisen ja sattuman kautta. Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisen 

kokoelman voi jakaa kahteen teemaosioon: Akseli Gallen-Kallelan omistamat sekä 

kokoamat esineet. Tässä luvussa paneudun näistä ensimmäiseen, eli taiteilijan ja 

hänen perheensa omistamiin aineistoihin. Aineistossa korostuu arki ja perhe-elämä. 

Esineet kertovat elämän tapahtumista ja eri vaiheista, tavallisesta arjesta, 

kotielämästä, työstä ja harrastuksista. Esineet ovat vuosikymmenien varrella 

kasautunutta esineistöä, joita yhdistää käytännöllisyys ja arki. Arki on  jokapäivästä 

elämää, joka koostuu erilaisista rutiineista, työstä, harrastuksista ja sosiaalisista 

toiminnoista.1 Tätä kokoelmaosiota ei määritä niinkään systemaattinen keräily ja 

tarkoituksellinen kokoelman luominen, vaan enemmänkin sattuma ja kertymä. 

Esineet ovat funktionaalisia ja Gallen-Kallelan perheen käytön kautta 

museokokoelmaan päätyneitä, mutta ne edustavat osaltaan myös yleistä 

esinekulttuuria.

Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa sattuma on määrittävä 

tekijä ja on vaikuttanut kokoelman muotoutumiseen eri aikoina. Sattuma on 

itseasiassa vaikuttanut museokokoelman kertymiseen jo ennen kuin kokoelmaa on 

edes ajateltu sijoitettavaksi museoon.2 Sattuma on esinekeräymän suhteen jatkuva 

taustatekijä, ja on osaltaan vaikuttanut kokoelman muotoutumiseen aikana, jolloin 

Akseli Gallen-Kallela eli sekä aikana, jolloin taiteilija itse ei ole aktiivisesti 

vaikuttanut kokoelman karttumiseen. Museokokoelmalla on siis ikään kuin kaksi 

tasoa, joiden kautta kokoelman sisältö peilautuu. Sattuman merkitystä 

museokokoelmien synnyssä ja kehityksessä voisi mielestäni pohtia nykyistä 

enemmän. Tarkastelemalla kokoelmaa ikään kuin 'mitä jos' -tulokulman kautta ei 

ehkä saada tuotettua totuudenmukaista ja faktapohjaista tietoa, mutta näkökulman 

avulla voisi ehkä murtaa itsestäänselvyyksinä pidettyjä seikkoja museokokoelmien 

synnyn ja olemassaolon suhteen. 

1 Arjen tutkimus on kansatieteilijälle ominainen tutkimuskohde. Määrittelystä kt. esim Knuuttila 2006. 
2 Kostet 2007, 153.
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Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisen kokoelman tarkastelussa sattumaa on 

mielenkiintoista tarkastella erityisesti arjen käyttöesineiden kautta. Arjen tavalliset 

esineet, kuten vaatteet ja astiat, eivät välttämättä kaikki ole tietoisen keräämisen 

tulosta vaan funktionsa vuoksi perheen arkiseen käyttöön päätyneitä, ikään kuin 

elämän kautta kasautuneita aineistoja. Museota perustettaessa nämä arkiset esineet 

ovat muuntuneet museo-objekteiksi ja saaneet uuden merkityksen.1 Myös tällöin 

sattuma on toiminut määrittävänä tekijänä ja vaikuttanut siihen, mitkä perheen 

aineistot on koettu museoimisen arvoiseksi taiteilijan jälkeläisten ja museon 

toimesta. Susan Pearce kirjoittaa, kuinka valinnoilla ja tarkoituksenmukaisuudella on

suuri merkitys museokokoelmien muodostumisessa. Hän muistuttaa kuitenkin myös 

siitä, että lopulta vain pieni osa kaikesta materiaalisesta kulttuurista päätyy 

kokoelmiin ja edelleen museoihin.2 Tämä ajatus on hyvä pitää mielessä myös Gallen-

Kallelan Museon kokoelmia tarkasteltaessa. Akseli Gallen-Kallelan omaisuudesta 

vain tietty osa on päätynyt osaksi museokokoelmaa ja tämän aineiston kautta tehdyt 

tulkinnat ovat sattuman ja aiemmin tehtyjen rajausten ja tulkintojen määrittelemiä.

Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa aika ja ajan 

kerrostumat ovat vahvasti läsnä. Kokoelma on muokkautunut vuosien mittaan 

erilaisten toimijoiden puolesta; Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtaiseen 

esinekertymään yhdistyy perhe ja perhe-elämään liittyvät esineet. Esineet voivat 

liittyä eri ajanjaksoihin taiteilijan ja perheen elämän varrella, osa ajoittuen aina 

Akseli Gallen-Kallelan lapsuuteen saakka. Kodin esineistä heijastuu jokapäiväisen 

elämän toiminta ja kanssakäyminen sekä ajan kerrostumat. Erilaiset arjen 

käyttöesineet kertovat arkipäivän rutiineista. Esineet kuuluvat päivittäiseen arkeen ja 

kertovat henkilön elämästä sekä samalla kollektiivisesta historiasta ja tavasta elää 

yhteisessä kulttuurissa. Esineet sisältävät tietoa käyttäjästä ja käyttöajasta, mutta 

yksityisen käytön lisäksi myös ajan jaetuista arvoista ja tavoista. 

Arjen kasautumaa on esineiden lisäksi myös Gallen-Kallelan Museon 

arkistokokoelmassa.3 Erilaiset vuosien aikana kertyneet tilikirjat, kuitit, sopimukset, 

1 Kinanen 2007, 170-171.
2 Pearce 1992, 7.
3 Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtainen arkisto. Gallen-Kallelan Museo.
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puheet, asiakirjat, almanakat, muistiinpanot ja luettelot kertovat elämän rutiineista ja 

arjesta. Päivittäiset tapahtumat jättävät jälkeensä dokumentointia, joka välittää 

mikrohistoriallista tietoa menneisyydestä, yksittäisestä henkilöstä tai ihmisryhmästä, 

kuten perheestä. On kuitenkin myös hyvä muistaa, että kuten esineet, myös 

arkistoaineistot ovat sattuman ja valintojen läpi suodattuneita ja vain osa koko 

”totuudesta”. Yhdistämällä näitä sattuman suodattamia aineistoja voidaan kuitenkin 

löytää yhdistäviä tekijöitä ja ehkä täydentää puuttuvia osasia. 

  3.2. Taiteilijan työ
  

Hyvin merkittävä osa Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta 

liittyy Akseli Gallen-Kallelan taiteilijan ammattiin. Kulttuurihistoriallisen kokoelman

toiseksi suurin pienkokoelma on taiteilijatarvikkeista koostuva kokonaisuus. Täten se

muokkaakin vahvasti koko kulttuurihistoriallisen kokoelman painotusta. Gallen-

Kallelan elämäntyöstä kertovat lukuisat työvälineet ja taiteilijatarvikkeet 

materiaalipurnukkoineen ja siveltimineen. Taiteilijan monitaituruus ja käsien taidot 

välittyvät erilaisten puutöiden, veistoharrasteiden, puhdetöiden ja 

talonrakennustaidon kautta. Myös tietynlainen suhtautuminen elämään ja esineisiin 

heijastuu taituruuden ja itse tekemisen palosta. Suomen sisällissodan aikana Gallen-

Kallela toimi valtiollisissa toimissa suunnitellen muun muassa armeijan vaatetusta 

sekä erilaisia mitalleja.1 Myös tämä vaihe taiteilijan elämästä näkyy 

kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa.

Gallen-Kallelan Museon yksi tärkeimmistä tehtävistä on ylläpitää kiinnostusta Akseli

Gallen-Kallelaa ja hänen elämäntyötänsä kohtaan. Taiteilijatarvikkeet ovat hyvä 

esineryhmä tämän tehtävän täyttämiseen. Esineissä, jotka ovat olleet kansallisesti ja 

kansainvälisesti merkittävän taiteilijan käytössä, piilee väkevä autenttisuuden voima, 

joka vetoaa katsojaan. Tämä autenttisuuden läsnäolo on oleellinen museoesineisiin 

liitettävä tekijä.2 Taiteilijan työtakit3, maalauspaletit4 ja maalausvälinelaukku5 ovat 

1 Forsén 1992.
2 Pearce 1992, 4, 24. 
3 Akseli Gallen-Kallelan työtakki GKM-6197 ja GKM-6427.
4 Paletti GKM-268 ja GKM-1091, taitettava maalausalusta GKM-1094 a-b, taitettava paletti GKM-1095, 
maalauspaletti + värien sekoituskuppi GKM-4279, Akseli Gallen-Kallelan öljyväripaletti GKM-6611.
5 Kannettava maalausvälinelaukku GKM-1096.
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taiteilijan työvälineitä, joista huokuu ammattimaisuus. Taiteilijan monipuolisuus ja 

osaaminen eri materiaalien ja tekniikoiden suhteen heijastuu öljyvärilaatikoista ja 

-tuubeista1, freskoväripulloista2, pastellivärilaatikoista3 ja etsausvälineistä4. Samoin 

lukuisat erilaiset pensselit ja siveltimet5 sekä muut eri tekniikoiden vaatimat 

erikoistyövälineet6 kertovat taiteilijan pitkästä urasta ja erilaisista taidekokeiluista 

vuosien varrella.

Näille esineille yhteinen nimittäjä on erityisen tärkeä tekijä. Ei ole yhdentekevää, 

kenen vesivärilaatikko tai freskoväripullo on museon hyllyllä, vaan taiteilijan yhteys 

esineeseen on välttämätön. Työvälinettä määrittää sen käyttäjä ja mahdollista 

lisäarvoa tuo tieto työkohteesta ja käyttöajasta. Lyhyesti sanottuna, mitä enemmän 

museoesineestä tiedetään, sitä suurempi on sen museoarvo.7 Näin myös 

henkilöhistoriallisen museon kohdalla, jossa suurin arvo on yhteys henkilöön ja jossa

mahdolliset lisäkontekstit lisäävät vivahteita mikrohistorialliseen tutkimukseen.

1890-luvulla vallitsi ajatus kokonaisvaltaisesta taideteoksesta, jossa erilaiset 

taidemuodot yhdistyivät luonnollisesti toisiinsa. Taide ja käsityö muodostivat 

yhdessä taideteollisen ilmaisukeinon. Akseli Gallen-Kallelan kohdalla kiinnostus 

taideteollisuutta kohtaan sai konkreettisen ilmaiskeinon esimerkiksi hänen 

ateljerakennuksissaan. Kalelan erämaa-ateljeeta rakentaessaan taiteilija on todennut: 

Tahdon kaiken tehdä itse, talonpiirustuksista hamaan ovenlukkoihin, 

vaatenaulakkoihin ja tuhka-astioihin. Mutta työ käy hitaasti, sillä sen on 

joutohetkien hommaa. Siksi puuttuukin joka puolella jotakin. Tuokin ovi on lukoton. 

Tuonne taas tulee verho, jonka olen piirtänyt ja jonka vaimoni kutoo. Ja tämä suuri 

pystypeili on alku moninaiselle kalustolle, joka joskus  valmistuu pajassani.9 

1 Esim. Öljyvärilaatikko GKM-5128, öljyvärilaatikko Umbra Gebrannt GKM-5207, öljyväriputkiloita GKM-
4272-74 ja GKM-4277-78.
2 Freskovärejä pulloissa GKM-873-888.
3 Pastelliliitulaatikko GKM-5208, pastellivärilaatikko GKM-6568 ja GKM-6569.
4 Etsausvälineitä GKM-3409-3429.
5 Esim. Freskopensseleitä GKM-970-976, öljyvärisiveltimiä GKM-1043-1066.
6 Esim. etsauspunsseleita GKM-920-923, rappauslastoja + hiomalasta GKM-980-985.
7 Häyhä, Jantunen & Paaskoski 2015, 8.
8 Öhqvist 1932, 88.
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Taideteollisten suunnitelmien toteuttaminen onnistui kätevältä taiteilijalta. Tytär 

Kirsti kirjoittaa, kuinka hänen isänsä ei ollut koskaan toimettomana ja kuinka 

kädentaidot olivat Gallen-Kallelan perheessä melkein itsestäänselvyys. Ei ollut työtä,

mitä isä ei olisi pystynyt itse tekemään. – Oli hauska katsella, miten taitavasti ja 

varmasti hän työskenteli. Isä valmisti sukset meille kaikille, tai hän muovaili puusta 

ukonpäitä. Kesällä keräämistään käppyrämännyn oksista hän veisteli ovenrivat 

Kalelan oviin sekä naulakkoja seinille tai valmisti piipunpesiä, joihin muovaili 

lastensa piirteet.v1  Milloin isä ei maalannut tai piirtänyt, hän teki jotain muuta: 

veisteli ovenripoja käppyrämännyn oksista, muovaili puuhun, valmisti itselleen 

sukset, työkalut, kirvesvarret ym.2  Taidemaalarin ammatin ohella Gallen-Kallela oli 

siis myös monen muun asian taitaja, ahkera käsityöläinen ja toimelias rakentaja. 

Gallen-Kallela ei tyttärensä mukaan voinut sietää taiteilija-nimitystä, ainakaan kun se

kohdistui häneen itseensä. Taidemaalari oli parempi tai hän oli mieluummin vaikka 

taitaja. Hän ei taiteillut vaan taisi.3  Monet Gallen-Kallelan itse veistämät esineet ja 

huonekalut sekä ateljeerakennukset Kalela ja Tarvaspää kertovat tavasta suhtautua 

ympäristöön ja esinekulttuuriin. Taiteilijan lapsuudessa miltei kaikki tavarat 

valmistettiin kotona ja samankaltaista katsontakantaa taiteilja tuli noudattamaan 

myös aikuisuudessa.4 Kokoelmissa olevat erilaiset työvälineet kuten saha5 ja 

kirveenterät ja -varret6  kertovat tästä toimeliaisuudesta ja osaamisesta.

Taideteollisessa kokonaistaideteoksen ajatuksessa yhdistyivät eri tekniikat ja 

materiaalit. Ajattelun innoittamana Akseli Gallen-Kallela suunnitteli huonekaluja, 

valaisimia ja tekstiilejä, erityisesti ateljeekoti Kalelaan.7 Toteuttamisen suhteen 

tarvittavat puunkäsittelytaidot taiteilija oli omaksunut jo lapsuudessa, mutta 

kankaankudonta ja kirjonta jäivät taiteilijan vaimon Maryn vastuulle.8 

Kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa on useita tekstiilejä, joiden kontekstitiedoissa 

on merkintä Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema ja Mary Gallen-Kallelan 

valmistama. 

1 Gallen-Kallela 1992, 358.
2 Gallen-Kallela 1956, 228-228.
3 Gallen-Kallela 1997, 457.
4 Gallen-Kallela 1992, 44.
5 Saha GKM-6310
6 Kirveenterä GKM-995 ja GKM-996, vesurin terä GKM-1052, Kirveenvarsi GKM-5218 ja GKM-5219.
7 Karvonen-Kannas 2004, 87-88 & Wahlroos 2010, 10-11.
8 Wahlroos 2010, 10-11.
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Esimerkiksi käsityöt1, erilaiset kankaat2 sekä kuvioidut tyynyt eri kuva-aihein3 

kertovat Maryn toimeliaisuudesta ja avustamisessa miehensä visioiden 

toteuttamisessa. Marylle arki oli jatkuvaa järjestelemistä ja kodin luontia, mutta 

sisälsi myös taiteellisia elämyksiä.4

Käytännöllisten esineiden lisäksi Gallen-Kallela veisteli esineitä silkasta ilosta ja 

kehittymisen halusta. Kirsti kirjoittaa isästään: Taidonnäyte on sirovartinen pieni 

suolalusikka, jonka hän teki äidille. Sen varressa roikkuu kolme rengasta peräkkäin, 

kaikki yhdestä puusta veistettyjä. Hän teki myös kansanomaisistakin töistä tunnettuja

nk. puunyrkkejä, joiden kokoonpanemiseen ja avaamiseen tarvittiin näppäryyttä; isä 

nautti pantuaan jonkun vieraan ponnistelemaan tähän hommaan.5 Kirstin 

mainitsema suolalusikka löytyy museon kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta.6  

 

Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa on jonkin verran 

erilaisia mitaleja ja rintamerkkejä, jotka edelleen syventävät kuvaa taiteilijan 

ammatista ja sen moninaisista tulkitsemiskeinoista. Gallen-Kallela suunnitteli 

erilaisia tunnuksia ja merkkejä omasta mielenkiinnostaan ja harrastuneisuudestaan7, 

mutta Suomen sisällissodan aikana myös virallisessa toimessa. Akseli Gallen-Kallela

toimi C. G. E. Mannerheimin nimittämänä Suomen valtiollisten tunnusten 

suunnittelijana ja suunnitteli muun muassa sotilasasuja ja univormuja sekä erilaisia 

arvomitaleja.8 Kulttuurihistorialliseen kokoelmaan kuuluvat arvomerkit kertovat 

elämänvaiheesta, jolloin taiteilijan oli astuttava toimeen, joka vei hänet hetkeksi pois 

oman taiteen teosta.

Erilaisten työvälineiden ja taiteilijan työhön liittyvien aineistojen  säilyminen kertoo 

Gallen-Kallelan taiteilijauran merkityksestä. Taiteeseen ja taiteilijuuteen liittyvää 

esineistöä on säilynyt suhteellisen paljon. Toki, tämä esineosio on varmasti yksi 

määrällisesti suurimpia aineistoja Gallen-Kallelan elämän esinekartunnassa ja

1 Käsityö (Vesuvius) GKM-4520, Ryijy GKM-251, Nenäliina GKM-4466, GKM-3959 ja 3960. 
2 Kangas GKM-6603 ja GKM-6604 ja Kangas (Rapolan kangas) GKM-3760, GKM-5085 ja GKM-5086. 
Rapolan kartano oli Slöörin suvun kesäasunto Sääksmäellä.
3 Tyyny (Siipi) GKM-242, Tyyny (Merikukka) GKM-250 ja Tyyny (Ruusu) GKM-6598.
4 Wahlroos 2010, 13.
5 Gallen-Kallela 1992, 358, myös Gallen-Kallela 1948, 114.
6 Puulusikka GKM-6164
7 Esim. Kalevalaseuran merkit GKM-5406, GKM-7072-7073 ja Suomen Taideyhdistyksen merkki GKM-6038.
8 Forsén 1992, 56-71 &  Karvonen-Kangas 1992, 40-47.
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siksi kyseistä esineistöä on ehkä myös säilynyt huomattava määrä.1 Voisi ajatella, 

että taiteeseen liittyvää esineistöä on pyritty myös tietoisesti säilyttämään, sillä se 

kertoo Gallen-Kallelan ammatista ja yhteiskunnallisesta merkityksestä taiteen saralla.

Työvälineet sekä erilaiset harrasteiden kautta syntyneet puuesineet yhdistyvät Akseli 

Gallen-Kallelan monipuoliseen taiteilijakuvaan. Tätä monipuolisuutta taiteilijan 

jälkeläiset ovat halutessaan pystyneet korostamaan museoon lahjoitettujen 

aineistojen avulla. Esimerkiksi tytär Kirstin ihailu isänsä monitaituruutta kohtaan 

ilmenee hänen muistelmiensa kautta ja on mahdollista, että tämä suhtautuminen on 

vaikuttanut hänen tekemiinsä valintoihin Gallen-Kallelan Museon museokokoelman 

kohdalla.

3.3. Luonnon muodoista arjen esineiksi

Miten sokeita olemmekaan. Miten sokeita olemme metsiä harhaillessamme. 

Silmämme ovat sokeat ja aistimme tylsät. Jos ne olisivat avoimet, huomaisimme, 

miten esikuvallinen on luonto joka kohdassaan. Lähdepä kerran tarkkailevin silmin 

metsään. Kaikkialla, maassa, puissa, sammalessa ja kivissä näet ihmeellisesti 

kehittyneitä elävän ja kuolleen luonnon muodostumia, jotka tarjoutumalla 

tarjoutuvat käytettäviksi. Siellä on pienoistaiteen aarteita, vain odottamassa taitavaa

kättä, joka voisi ne korjata. Eikö tämäkin juuri ole kuin tehty ovenrivaksi.2

Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa on luonnosta 

poimittuja ja taiteilijan käden muovaamia esineitä. Puusta veistetyt kädensijat ja 

ovenrivat3,  paperiveitset4  ja naulakkopuut5 noudattelevat edelleen luonnon 

muotokieltä ja taiteilija on vain niitä hieman ”parannellut”. 

1 Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa työvälineiksi luokiteltavia esineitä on 190 
nimikettä, mutta yhden nimikkeen alla voi olla suurempi määrä esineitä, esim. GKM-845 sisältää 9 värien 
sekoituskuppia ja GKM-6399 (1-7) 7 vesivärisivellintä. Gallen-Kallelan Museon lisäksi esimerkiki Satakunnan 
Museon kokoelmissa työvälineitä on 69 kappaletta. Aineistolistaus, Satakunnan museon kokoelmat & 
www.satakunnanmuseo.finna.fi.
2 Gallen-Kallela 1992, 358. Johannes Öhquistin muistelmia käynnistään Kalelassa. Myös Öhqvist 1932, 85-94.
3 Esim. Kädensija, puuta, käsin veistetty GKM-819, kädensija, puusta veistetty GKM-820, AGK:n 
luonnonoksista ja puista veistämiä ovenkahvoja GKM-4292-4295,  AGK:n veistämiä paperiveitsiä + teelmiä 
GKM-4307-4326, ovenripoja GKM-6451 a-l.
4 Esim. AGK:n veistämiä puisia paperiveitsiä + teelmiä GKM-4316-4326, keskeneräisiä paperiveitsiä GKM-
6450a-l.
5 AGK:n luonnonoksista ja puista veistämiä naulakkopuita GKM-4297-4301.
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Kirsti Gallen-Kallela muistelee, kuinka Isä veisteli paperiveitsiä, joita hän oli 

polttopuiksi varatuista seetrihirsistä halkonut. Kappaleita hän katseli ja tunnusteli 

joka puolelta, etsien lähtökohtaa siihen muotoon, johon hän ne lopulta halusi saada. 

Hän itse sanoi vain auttavansa luontoa vähän. Veitset muodostuivat kiiltävän 

siloisiksi pinnaltaan, ja isä niitä usein jälkeenpäin hyväili, sanoen harvoin 

tavanneensa ketään, joka olisi ymmärtänyt tällaisten töiden tuottamaa 

taidenautintoa ja mielihyvää.1 

Arjen Appadurai on kirjoittanut, kuinka luonnon kappale muuntuu ihmisen käden 

kautta esineeksi ja kuinka esinettä ei ole ilman ihmistä ja ihmisen sille luomaa 

tarkoitusta.2 Tässä ajatuksessa huomionarvoista on erityisesti termien käyttö. 

Luonnon kappale on nimeämätön ja käyttötarkoitukseton siihen saakka kunnes 

ihminen antaa sille funktion. Luonnonkappaleet ovat kerättyjä kappaleita, mutta 

kerääjän käden kautta esineiksi muuntuneita.3 Gallen-Kallela on veistotaidoillaan 

antanut luonnon kappaleille funktion ja täten myös esineen statuksen. 

Kaikki luonnon antimet eivät kuitenkaan taiteilijan kädenkään kautta muuntuneet 

käyttöesineiksi, vaan osa kulttuurihistoriallisen kokoelman luonnonmateriaaleista on 

edelleen suoraan luonnosta poimitussa muodossa. Ne ovat ikään kuin tietoisesti 

kerättyjä luonnon taidonnäytteitä, jotka jo itsessään miellyttävät silmää eivätkä 

välttämättä kaipaa ihmisen käden jälkeä. Erilaiset ulkomailta tuodut luonnon antimet 

sisältävät lisäksi eksotiikan tuoman lisäarvon ja toimivat paitsi esteettisinä esineinä 

myös muistojen säilöjinä. Taiteilijaa lienee kiehtonut erilaisten puulajien ja kivien 

pinta ja rakenne. Gallen-Kallela oli suuri luonnon ihailija. Hän imi taiteellisesti 

ympäristöstään kaiken siitä irti saatavan: tutki jokaisen puun, oksan kiven, 

sammalmättään ja piirsi ja maalasi jokaisen kohteen lukemattomia kertoja eri 

puolilta ja eri valaistuksissa.4 Samaan aikaan taiteilijalla oli kuitenkin hyvin selkeä 

näkemys luonnon kunnioittamista ja elämää kohtaan. Tytär Kirsti muistelee, kuinka 

isä kertoi hiljaa kuinka kaikki puut ja kasvit ovat eläviä olentoja, joita ei saa raastaa

eikä taittaa. Samoin hän jo aikaisemmin opetti, ettei sammalia saanut repiä irti 

maasta.1 

1 Gallen-Kallela 1932, 183-184.
2 Appadurai 1986, 5.
3 Pearce 1995, 14.
4 Gallen-Kallela 1982, 17.
5 Gallen-Kallela 1956, 229.
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Myös Onni Okkonen on kirjoittanut Akseli Gallen-Kallelan tunteellisesta 

suhtautumisesta luontoa kohtaan taiteilijan elämäkerrassa käsitellessään muun 

muassa Kalelan rakentamista.1

Erilaisia ”koskemattomia” luonnonmateriaaleja kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa 

on noin parikymmentä ja niillä on kokoelmanhallintajärjestelmässä yhteinen 

kontekstitieto materiaalia luonnosta. Pahkat2, oksankappaleet3 ja erilaiset kivet4 

kertovat kaikki taiteilijan maanläheisestä mutta samalla taiteellisesta suhtautumisesta

luontoon. Matkoilta tuodut aineistot, kuten kiertynyt puunrungon palanen 

Meksikosta5, kokoelma siemeniä Amerikasta6 ja värilliset kivet Afrikasta7, kertovat 

luonnon ihailun lisäksi keräilystä ja matkailusta. Muutamat näistä luonnon antimista 

sisältävät mielenkiintoisen kontekstitiedon, joka tuo niille muistoesinemäisen 

merkityksen. Punainen prässätty suopursu8 on Akseli Gallen-Kallelan vaimolleen 

Pihtiputaalta tuoma, ja kotkan sulat9 ovat peräisin kotkasta, jonka taiteilija ampui 

vaimolleen Kuusamossa 1892. Afrikan pitkältä matkalta vuosilta 1909–10 tuotiin 

mukana jännittäviä kasveja ja kasvinosia, kuten kookospähkinän kuoria, palmun 

rungon kappaleita ja erilaisia kasvinäytteitä.10 Yhdessä kokoelman kiehtovimmista 

esineistä yhdistyy taiteilijan luonnon keräilyharrastus, pyrkimys luonnon 

muokkaamiseen sekä kiinnostava kontekstitieto. Esine on pala laavaa, johon on 

painettu sisään kolikko. Laava on Vesuviuksen tulivuorelta tuotua ja ajoittuu perheen

Italian matkaan 1898.11

Nämä matkamuistomaisetkin luonnon antimet voisivat tässä tutkimuksessa sopia 

myös Akseli Gallen-Kallelan keräilyharrastusta ja kokoelmien luomista käsittelevään

osioon (luku 4.), mutta yhdistän ne materiaalisuutensa puolesta tähän osioon.

1 Okkonen 1961, 333-334.
2 Pahka GKM-748, GKM-990, GKM-1021 ja GKM-6463.
3 Oksan kappale GKM-6464 a-b ja oksan kappale, luonnon erikoiseksi muokkaama GKM-6465.
4 Kiviä GKM-1004 1006-1007 1009-1010 1013-1014, Kiviä + pieniä muruja GKM-6460, Korallikiviä GKM-
6461, erilaisia kiviä GKM-6462.
5 Kiertynyt puunrunko GKM-124.
6 Kokoelma siemeniä USA:sta GKM-204. Siemenet on tuotu kotiin mahdollisesti kasvatusaikeissa. Yhdessä 
pussissa on teksti: Frö av den bästa melonen ”HONEY DEW” mycket större än cantaloupe.
7 Värillisiä kiviä GKM-6334.
8 Prässätty suopursu GKM-7098 1-2.
9 Kotkan sulkia GKM-6345.
10 Kookospähkinän kuoria GKM-6252 a-b, Palmun rungon kappaleita GKM-137-137, Kasvikokoelma GKM-
6229, kasvinosia sekä suuri neulanen GKM-7086. Afrikan tuomisia lahjoitettiin paljon Antellin kokoelmiin 
tulevaan Kansallismuseoon sekä Helsingin Keisarillisen Aleksanterin yliopiston eläinmuseolle. 
11 Raha Vesuviuksen laavassa GKM-237.
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 Erilaiset koskemattomat luonnon tuliaiset kertovat samalla tavalla taiteilijan 

suhteesta luontoon kuin aiemmin käsitellyt puiset ovenrivat ja paperiveitset. Juuri 

tämä luonnon ihailu on mielestäni oleellisin aineistosta tehtävä tulkinta. Kokoelmissa

olevien esineiden määrästä1 voisi tulkita, että luonnon kappaleiden muokkaaminen ja 

keräily oli taiteilijalle mieluisa harrastus. On kuitenkin huomioitava jälleen 

lahjoittajan ja museon vaikutus kyseiseen esitykseen taiteilijasta, ja pohdittava 

kertooko kyseinen esineryhmä itseasiassa harrastuksen ja luonnon tärkeydestä 

taiteilijalle itselleen vai hänen jälkeläisilleen. Tässä vaiheessa moniaineistoisuudesta 

oli erityisesti hyötyä ja eri aineistojen yhdisteleminen auttoi tulkinnan teossa. 

Yhdistämällä analyysissäni fyysisiä museoesineitä, tyttären muistelmia sekä aiempia 

kirjoituksia aiheesta, tulkitsin kyseisen esineryhmän tarjoaman kuvan taiteilijan 

harrastuksesta ja suhtautumisesta luontoon olevan tavallaan ”todenmukainen” ja 

yleinen, osa hänen tunnettua persoonaansa. 

3.4. Perheen arkiset askareet

Koti ja sen sisustus yhdistettynä päivittäiseen arkeen oli Akseli Gallen-Kallelalle 

tärkeä asia. Gallen-Kallela kirjoittaa Pariisin opiskeluvuosinaan tulevalle vaimolleen 

Mary Slöörille unelmoivia ajatelmiaan heidän tulevasta kodistaan: Kuvittele 

pysyväistä paikkaa, johon kerää kaiken kauniin, minkä haluaa pitää ympärillään. 

Oikein oma koti huonekaluineen, taloustarvikkeineen kaikkineen, joita ei osaakaan 

siirrettäisi huolimatta kaikista matkoista. Ja siellä me sitten tekisimme työtä ja 

leikkisimme ja eläisimme ja nauttisimme täysin siemauksin omasta ja toistemme 

olemassaolosta. Oikein nautiskelisimme elämästä!2  Perinteiset arjen askareet ja 

esineet ovat olleet taiteilijalle merkityksellisiä. Kauniit kerätyt esineet yhdistyvät 

arjen aineistoihin ja luovat yhdessä mieluisan ja kotoisan tilan. Osalle Gallen-

Kallelan Museon kulttuurihistorillisen kokoelman esineistä on 

kokoelmanhallintajärjestelmässä määritelty käyttäjäksi Gallen-Kallelan perhe, ja osa 

on määriteltävissä muiden kontekstitietojen avulla. Perheelle luokiteltuihin 

aineistoihin lukeutuu paljon tekstiilejä, henkilökohtaisia esineitä, astioita ja sekalaista

arjen esineistöä.

1 Luonnosta poimittuja ja edelleen muokattuja esineitä on Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa 
kokoelmassa useita kymmeniä.
2 Gallen-Kallela 1992, 122. 
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Kulttuurihistoriallisen kokoelman tekstiilikokoelma sisältää pääosin erilaisia 

kankaita, vaatteita, pöytäliinoja ja pitsejä, joista joidenkin kontekstitietoihin on 

lisätty tarkka kuvaus käyttäjästä ja käytöstä. Suuri osa vaatteista on Akselin ja Maryn

käytössä olleita vaatteita. Taiteilijan vaatteisiin lukeutuu muun muassa paitoja1, 

sukkia2, hansikkaita3, hattuja4 ja kauluksia5. Taiteilijan vaimon Maryn jäljiltä on 

lähinnä asusteita kuten sormikkaita6, yksittäinen puvunkaulus7, matkahiusharso ja 

kotelo8, sulkia Maryn hatuista9 sekä keeppi10. Huomionarvoista on se, että suuri osa 

perheen vaatteista sijaitsee muiden museoiden kokoelmissa. Erityisesti lasten vaatteet

Gallen-Kallelan Museon kokoelmissa ovat vähäisiä. Vaatteiden vähyys Gallen-

Kallelan Museon kokoelmissa voisi viitata lahjoittajan mielikuvaan Gallen-Kallelan 

Museon tehtävästä ja museon talletusideasta. Kuten olen aiemmin todennut, 

erityisesti Kirsti Gallen-Kallela on vaikuttanut paljon Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallisen kokoelman sisältöön ja on omilla valinnoillaan paljolti 

määrittänyt museokokoelman sisältöä ja painotuksia.

Osa kokoelman tekstiileistä linkittyy suoraan Akseli Gallen-Kallelan taiteeseen, 

kuten huivi11, joka on Kirstin päällä teoksessa Kirsti soittaa selloa, Madonna 

-teoksen raanu12 ja karjalaistyyppiset vaatteet13 tai Kukko-ryijy14, joka esiintyy 

monessa taiteilijan Pariisin aikana maalaamassa teoksessa: Bohême, Eero Järnefelt 

maalaamassa, Nainen kukkoryijyllä, Démasquée, Äiti ja lapsi sekä Äiti sairaan 

lapsensa vuoteen äärellä. Yksi kokoelman talonpoikaistyyppisistä hameista on 

taiteilijan vaimon valmistama ja ollut mallien päällä Gallen-Kallelan maalatessa 

tunnettuja Kalevala-aiheisia teoksiaan.15 Nämä taiteilijan teoksissa esiintyvät tekstiilit

jakavat yhteisen kontekstin sekä tietynlaisen linkin taiteilijaan ja Gallen-Kallelan 

Museon kokoelmaan. Niiden olemassaolo ja paikka nimenomaan osana Gallen-

1 esim. paita (valkoinen työpaita) GKM-3759, paita GKM-4510, Paita (frakkipaita) GKM-5704.
2 esim. sukat GKM-3716 a-b, GKM-3953 a-b ja GKM-3954.
3 Hansikkaat GKM-3563 a-b, Sormikkaat GKM-3955 a-b.
4 Hattu GKM-6300, 1-3 ja GKM-6600.
5 Kaulus GKM-6198. Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtaisista aineistoista kt. myös Lampinen 2008c, 126-127. 
6 Sormikkaat GKM-3513 a-f.
7 Kaulus GKM-3518.
8 Matkahiusharso ja kotelo GKM-3520.
9 Sulkia GKM-3523 a-c.
10 Viitta GKM-6606.
11 Huivi GKM-3949.
12 Raanu GKM-3536.
13 Hame (kosto) GKM-3564 ja Paita GKM-3565.
14 Ryijy GKM-45.
15 Hame GKM-230.
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Kallelan Museon kulttuurihistoriallista kokoelmaa saa ikäänkuin vahvistuksen ja 

oikeutuksen taideteosten avulla. Esineet linkittyvät suoraan taiteilijan työhön eli 

siihen henkilöhistorialliseen esitykseen, jota Gallen-Kallelan Museo toistaa.

Tekstiileistä pöytäliinat1, nenäliinat2 ja verhot3 liittyvät käytön kautta arkeen ja 

erilaiset ryijyt4 ja kuvioidut tyynyt5 kertovat Mary Gallen-Kallelan 

käsityöharrastuksesta, ja samalla myös kokonaistaideteosajatuksesta, jonka 

toteuttamisessa Mary avusti miestään. Kokoelmissa olevat unkarilaiset tekstiilit6 

liittyvät taiteilijan Unkarin-matkoihin 1900-luvun alkupuoliskolla. Kirsti muistelee, 

kuinka perheen ulkomaanmatkoilta tuotiin usein mukana museotavaraa.7 Unkarin 

esineistöstä Kirsti kirjoittaa: Unkarissa asuessamme tuli luoksemme talonpoikia, 

jotka tarjosivat myytäväksi paksuja pellavakankaisia tyynyliinoja ja sängynpeitteitä 

sekä kauniita keramiikkaesineitä.8 Näitä aineistoja on lahjoitettu jälkeläisten toimesta

myös Kansallismuseon kokoelmiin. Kansatieteilijä Ildikó Lehtinen on tutkinut Akseli

Gallen-Kallelan omistamia ja Kansallimuseoon lahjoitettuja unkarilaisia aineistoja. 

Hänen tulkintansa Gallen-Kallelan unkarilaisista aineistoista pätevät mielestäni myös

Gallen-Kallelan Museon kokoelmissa oleviin unkarilaisiin tekstiileihin. 

Tutkimuksessaan Lehtinen lähestyy aineistoa museoesineen jälkikoodauksen 

näkökulmasta. Hän pohtii sitä, mitä näistä hyvin vähäisten kontekstitietojen kera 

lahjoitetuista aineistoista voidaan jälkikäteen saada selville, ja mitä esineet 

mahdollisesti kertovat. Esineitä ja kirjallisia aineistoja yhdistelemällä Lehtinen 

tulkitsee esineiden olleen aikanaan unkarilaisten ystävien antamia lahjoja Akseli 

Gallen-Kallelalle. Ne kertovat lahjoittajiensa käsityksistä unkarilaisuudesta ja 

unkarilaisesta käsityötaidosta. Niihin sisältyy korostetusti unkarilaisuuden 

representaatio. Lehtisen mukaan aineistoilla on kuitenkin myös toisenlainen 

merkitys, sillä Gallen-Kallelan kautta ne edustavat osaltaan myös kappaletta Suomen

kulttuurihistoriaa.9 

1 Esim. pöytäliina GKM-244 ja GKM-6590
2 Esim. nenäliina GKM-7090-7092
3 Esim. kangas GKM-4511 (käytetty Kalelassa pesupyödän verhoina sekä Tarvaspään yläkerrassa verhoina.
4 Esim. ryijy GKM-251. Akseli Gallen-Kallelan tiedetään myös keräilleen erilaisia talonpoikaisryijyjä.
5 Esim. tyyny (Siipi) GKM-242 ja Tyyny (Merikukka) GKM-250. Tyynyluonnoksia on lukuisia.
6 Esim. liina GKM-5115-5117, kaitaliina tai koristepyyhe GKM-5118, verho GKM-5119 ja GKM-5120, 
vuodepeitto GKM-7102, tyynyliina GKM-7112 a-b ja GKM-7103.
7 Gallen-Kallela 1960, 8.
8 Ibid.
9 Lehtinen 2005, 195-212. 
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Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa on jonkin verran 

taiteilijan ja perheenjäsenten henkilökohtaista esineistöä. Akseli Gallen-Kallelalle 

kuuluvia esineitä kokoelmissa ovat esimerkiksi silmälasit1, rannekello2 ja 

nahkalompakot3. Gallen-Kallelan tupakointiharrastuksesta kielivät tupakkapussit – ja

kukkarot4 sekä lukuisat sikarilaatikot5. Sikarilaatikot ovat lisäksi saaneet 

mielenkiintoisella tavalla uudenlaisia käyttötarkoituksia Gallen-Kallelan käytössä. 

Taiteilija esimerkiksi käytti puisia laatikoita taiteilijatarvikkeittensa säilytykseen6 

Myös piipunvarret ja työkalut säilyivät litteähkössä kevyessä puurasiassa mitä 

parhaiten7. Yksi kokoelmaan kuuluvista rasioista on saanut uuden käyttötarkoituksen 

perheen Afrikan matkalla. Rasian kanteen on kirjoitettu teksti BR. EAST AFRIKA 

INSECTS and NOTES ETC ja se on toiminut hyönteisten keräysrasiana.8 Moni 

sikarilaatikko on ollut lahja taiteilijalle ja kertoo ystävyyssuhteista ja osaltaan myös 

ajan käytöstavoista. Mary Gallen-Kallelan tukkakammat9, käsilaukku10 ja matkoilla 

käytetty korulaukku11 kertovat osaltaan naisen elämästä  ja pukeutumistyyleistä 

kyseisenä aikana. Puiset kudinpuikot12, ompelukone13 ja ompelusakset14 liittyvät 

Maryn käsityöharrastukseen ja voisivat symboloida myös yleisesti naisten harrasteita

ja ajanviettoa tiettynä aikana.

Lasten lelut voidaan määritellä henkilökohtaiseksi esineistöksi, mutta ne linkittyvät 

myös Akseli Gallen-Kallelan käsityöharrastukseen sekä monitaituruuteen. Gallen-

Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa lasten leluja on 15 kappaletta.

Suurin osa on kuulunut Akseli Gallen-Kallelan lapsille Marjatalle, Kirstille ja 

Jormalle.15 Kolme leikkikalueläintä periytyvät kontekstitietojen mukaan jo taiteilijan 

omaan lapsuuteen.16  Osa lasten leluista on kontekstitietojen mukaan Akseli Gallen-

1 Silmälasit kotelossaan GKM-5089.
2 Rannekello GKM-4450.
3 Kaksi nahkalompakkoa GKM-5091 a-b, lompakkoja ja kukkaro GKM-5399-5401
4 Tupakkakukkaro GKM-5092, tupakkapussi GKM-5093
5 Esim. Sikarilaatikko GKM-5404, GKM-6170, GKM-6171. 
6 Sikarilaatikko, sisältää öljyvärituubeja GKM-6306.
7 Sikarilaatikko, sisältää piippuja, piipunvarsia GKM-6172, työkalulaatikko (sikarilaatikko) GKM-4021
8 Sikarilaatikko – Glyptik GKM-4282.
9 Tukkakampoja GKM-3519 a-b.
10 Käsilaukku, sisällä pieni peili ja kynänvarsi GKM-3533.
11 Matkalaukku GKM-3537.
12 Puisia kudinpuikkoja ja puisia virkkausneuloja GKM-3515. Osa mahdollisesti Akseli Gallen-Kallelan tekemiä.
13 Ompelukone GKM-6273.
14 Sakset GKM-6356.
15 Akseli ja Mary Gallen-Kallelan esikoinen Marjatta kuoli hieman alle nelivuotiaana vuonna 1895.
Esim. Leikkikaluastioita GKM-5113, pieni tuohivasu GKM-5216, pieni leikkitalo GKM-5220.
16 Leikkikalueläimiä: leijona, lehmä, sika GKM-4451-4453.
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Kallelan mahdollisesti itse lapsilleen tekemiä.1 Puiset lelut kantavat monia 

merkityksiä; niihin sisältyy paitsi tärkeitä lapsuudenmuistoja myös taiteellinen lataus.

Kirsti Gallen-Kallela on muistellut puisia leluja lapsuudestaan: Nuket ja 

leikkikalutkin isä valmisti meille. Olin saanut Marjatta-sisaren nuken, johon isä oli 

veistänyt pään ja äiti tehnyt vartalon. – Pienelle Jorma-veljelleni hän veisti sahaavia

ukkoja ja karhuja; Jorma oli kovin kiinnostunut koneista, ja isä teki hänelle puisia 

rattaita ym. – Näitä leikkikaluja pyydettiin myöhemmin erääseen näyttelyyn, josta 

vasta vuosien ja toistuvien pyyntöjen jälkeen saatiin pieni osa takaisin. Niiden 

menetys oli suuri suru sekä isälle että meille.2 Isä suri asiaa ja puhui siitä monta 

vuotta jälkeenpäin, sillä olivathan nekin hänen taideteoksiaan.3

Kokoelmassa on myös ”tavallista” esineistöä, jota perhe on käyttänyt arjen puuhissa. 

Esimerkiksi puhelin torvineen4, silitysrauta5 ja peili6 ovat tyypillisiä jokapäiväisiä 

esineitä, joiden kohdalla sattuman merkitys nousee jälleen esiin. Mitä juuri nämä 

arjen jokapäiväiset esineet kertovat käyttäjästään? Esineillä on sama yhteinen 

nimittäjä ja yhteys Akseli Gallen-Kallelaan ja perheen arkeen. Ne myös kuuluvat 

kokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on kertoa Gallen-Kallelan elämästä. Tämän 

kokonaisuuden osana ne ovat oleellisia. Museoesineen tai -objektin ei myöskään 

tarvitse olla eksoottinen tai jännittävä, vaan tärkeintä on, että sen paikka ja konteksti 

osana kokoelmaa tunnetaan.7 Tavallisilta tuntuvat esineet, kuten astiat8 voivat saada 

painokkaan merkitysarvon, kun niiden tiedetään olleen aikanaan Akseli ja Mary 

Gallen-Kallelan käytössä tietyssä paikassa. Voimistelutanko9 tai mustepullo10 saavat 

merkityksellisen latauksen, kun ne yhdistetään taiteilijan elämään ja arkeen. Kun 

muistelemme jonkin esineen vaiheita tai muistoina säilynyttä esinettä, siirrämme sen 

ajastaan ja kontekstistaan toiseen aikaan ja yhteyteen. Samalla esineen alkuperäinen 

käyttötarkoitus muuttuu ja esineestä tulee muistelun  kohde, ilmaus menneestä, 

yksilöllisestä tai kollektiivisesta historiasta.11 

1 Puunukke, kalevalainen miestyyppi GKM-5217 ja leikkikäärme GKM-6561.
2 Gallen-Kallela 1992, 358-359.
3 Gallen-Kallela 1982, 27.
4 Puhelin + torvi GKM-6272.
5 Silitysrauta GKM-6349.
6 Peili GKM-654.
7 Kinanen 2007, 180.
8 Posliininen astia + kansi GKM-5727-5731. Esineet olleet Kalelassa Akseli ja Mary Gallen-Kallelan huoneessa.
9 Voimistelutanko GKM-1108.
10 Mustepulloja GKM-4426-4444.
11 Korkiakangas 2001, 76,77 & Salminen 2011, 36.
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Museo-objekteilla on suhde menneisyyteen ja tämä on olennainen osa niiden voimaa 

ja viehätystä, sekä syy siihen, miksi esineitä museoidaan.1 Arkisten esineiden 

kohdalla on mielenkiintoista miettiä aitouden ja alkuperäisen käsitteitä. Museoissa 

olevat esineet toimivat ikään kuin menneisyyden todistusaineistona, autenttisina 

kappaleina, jotka jakavat tietoa. 2Alkuperäisyys ja aika ovat yhteydessä toisiinsa. 

Mitä pidemmälle ajassa liikutaan ja mitä enemmän museoesineet keräävät vuosia, 

sitä vahvemmin ne linkittyvät edustamaansa aikaan ja sitä vahvempi on niihin 

liittyvä aitouden ja alkuperäisyyden käsite.3 Ajan mittaan historialliseen henkilöön 

liitetty museoesine saa uudenlaisia puolia ja henkilökohtainen painotus saa rinnalleen

yhteisöllisen todistusvaateen. Gallen-Kallelan perheelle kuuluneet arjen esineet 

toimivat todistusaineistona perheen yksityisestä elämästä, mutta mitä pidemmälle 

ajassa edetään, sitä vahvempi on myös niiden yhteiskunnallinen todistusarvo ja 

merkitys yhteisen menneisyyden esittäjinä. 

3.5. Matkustus  

Gallen-Kallelan perhe matkusteli paljon. Matkustelu liittyi läheisesti taiteilijan 

ammattiin. Opintie vei Gallen-Kallelan Keski-Eurooppaan ja koko elämän ajan 

jatkuvat maisemanvaihdokset, Suomessa ja ulkomailla, inspiroivat taiteilijaa työssä. 

Matkailu oli osaltaan myös sosiaalista työtä, kotimaisten ja ulkomaisten suhteiden 

solmimista ja kontaktien ylläpitoa. Gallen-Kallelan perhe matkustustapoineen ei 

suinkaan ollut harvinaisuus omana aikanaan. Erityisesti taiteilijat ja kulttuurihenkilöt 

viettivät paljon aikaa Suomen ulkopuolella imien vaikutteita ja ideoita muista 

kulttuureista. Usein taiteilijoiden matkakohteena oli Keski-Eurooppa, joka taas 

vuorostaan välitti kaukaisten kulttuurien eksotiikkaa suurvalta-ajan hengessä. 

Matkakohteista kertovat käytännön esineitä ehkä enemmän matkoilta tuodut 

matkamuistot ja koriste-esineet, joita käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa (4.). 

Matkalaukut ja erilaiset matkavarusteet linkittyvät enemmän käytännön arkeen. 

Arjesta puhutaan loman vastakohtana, mutta Gallen-Kallelan perheelle 

matkustaminen oli arkea ja oleellinen osa elämää. Esimerkiksi matkalaukut ja -arkut4

1 Pearce 1992, 24.
2 Pearce 1992, 4, 24. & van Mensch 1992.
3 Robbins 2016, 21.
4 Matkalaukku GKM-4470, GKM-5719 ja GKM-6278, Matka-arkkuja GKM-4460-4463.
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ovatkin tulkintani mukaan täten osa arjen kautta museokokoelmaan päätynyttä 

esineistöä. Moni matkustamiseen liittyvä esine linkittyy myös tarkemmin tiettyyn 

matkaan Gallen-Kallelan ja perheen elämässä. Esimerkiksi Afrikan matkaa varten 

hankittiin Pariisista suuri määrä tarpeistoa itse matkaa ja siihen kuuluvaa safaria 

varten.1 Näitä Afrikan matkalla hankittuja ja tarvittuja varusteita on museon 

kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa noin 50 kappaletta. Matkavarusteet kertovat 

Afrikan matkan haasteellisuudesta sekä elämästä toisella puolen maailmaa. Pitkän 

matkan aikana perheelle ehti todennäköisesti muodostua myös jonkinlaisia arjen 

rutiineja, jotka myös heijastuvat esineistöstä. Esimerkiksi karttalaukut2, 

kamera/kiikarijalustat3, hellekypärät4, moskiittoverkko5 ja kiniinivaaka 

punnuksineen6 kukin välittävät tietoa matkan aikana tarvituista tarvikkeista ja 

elämästä trooppisessa ympäristössä.

Akseli Gallen-Kallelalla oli vahva mieltymys matkustamista kohtaan. Hänelle 

matkustaminen ei ollut vain työn kautta syntynyt velvollisuus vaan henkinen kaipuu. 

Taiteilija käyttää viehtymyksestään nimitystä kaukokaipuu. Kaukokaipuu oli jotain, 

mikä taiteilijan omien sanojen mukaan näiversi hänen mieltään.7 Kaipuu sai hänet 

haluamaan uuteen ympäristöön uuden inspiraation äärelle. Kalela-kirjassaan Gallen-

Kallela kirjoittaa: Mitä enemmän matkustan, sitä rauhattomammaksi tulen. Nyt 

lasken, voisinko rovoillani päästä aina tuonne saakka, sillä kaikki mitä olen nähnyt 

jää arvottomaksi, jollen pääse vielä tuonne – ja tuonne...8 Tämä matkustamiseen 

linkittyvä kaukokaipuun termi usein yhdistetään Akseli Gallen-Kallelaan häntä 

koskevassa kirjallisuudessa. Sama esitys itseasiassa toistuu myös Gallen-Kallelan 

Museon kulttuurihistoriallisen kokoelman kautta. Matkailuun linkittyvät 

funktionaaliset esineet, sekä lukuisat matkoilta tuodut esineet, yhdistettynä museon 

arkistoaineistoihin sekä taidekokoelmaan vahvistavat esitystä kansainvälisestä ja 

vieraista kulttuureista kiinnostuneesta taiteilijasta. 

1 Gallen-Kallela 1992, 462. Kt. myös Lampinen 2004, 152 & Karvonen-Kannas 1987, 5-6.
2 Karttalaukku GKM-160 ja GKM-161.
3 Kiikarin tai kameran jalusta GKM-6420-6423.
4 Hellekypärä GKM-150, GKM-151.
5 Verho (moskiittoverkko Afrikasta) GKM-5413.
6 Kiniinivaaka + puukotelo + 5 punnusta GKM-6347. Kiniiniä nautittiin matkalla malarian ehkäisemiseksi.
7 Gallen-Kallela 1924, 58.
8 Gallen-Kallela 1924, 58.
9 Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtainen arkisto. Gallen-Kallelan Museo.
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Matkailu näkyy kulttuurihistoriallisen kokoelman lisäksi Gallen-Kallelan Museon 

arkistoaineistossa ja kotikirjastossa. Arkistossa on paljon erilaisia 

ulkomaanmatkoihin liittyviä dokumentteja. Matkaliput, kuitit, ravintolamenut- ja 

laskut sekä kartat paljastavat matkakohteita ja kertovat tapahtumista matkan aikana.1 

Akseli ja Mary Gallen-Kallelan kotikirjastosta löytyy useita matkailuun liittyvä 

teoksia.2 Kotikirjaston osio maantiede, matkat sisältää yli 200 teosta. Osiossa on 

esimerkiksi käsinpiirrettyjä karttoja3, painettuja karttoja4, matkaopuksia Suomesta ja 

eri maista5 sekä eri maita käsittelevää tutkivaa ja opastavaa kirjallisuutta.6 

1 Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtainen arkisto ja Economica. Gallen-Kallelan Museo.
2 Akseli ja Mary Gallen-Kallelan kotikirjasto. Gallen-Kallelan Museo.
3 Esim. Afrikka, safarikartta 6803, Alberga St. Gallen 6806, Taosin seudun kartta 7049. 
4 Esim. Suomen Yleiskartta 5005, Kirk’s Map of Chicago and Suburbs 1997, Great Eastern Railway Map. 
Showing the Route to the Continent via Harwich Stratford 5013.
5 Esim. Atlas öfver Finland 2727, Opaskirja Venetsiasta 2020, Baedeker, Karl: Spanien und Portugal 1475 ja 
Österreich-Ungarn 1478.
6 Esim. Bockström Bertel 1921: Amerikan maatalous, Exotica. Noveller och studier från Japan 1581,
Heyer, Chas. A.: Big Game Shooting in British East Africa 4084.
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4. KAUKOKAIPUUTA JA KERÄILYÄ

4.1. Keräilijän kotimuseo

Tässä luvussa tarkastelen Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallista kokoelmaa 

Akseli Gallen-Kallelan kiinnostuksista ja harrastuksista kertovana aineistona. 

Temaattista kokoelmajakoa noudatellen, keskityn tässä luvussa taiteilijan kokoamiin 

aineistoihin, joita tarkastelen kolmen eri aihepiirin kautta. Tähän lukuun sisältyvät 

esineistöt liittyvät taiteilijan henkilökohtaisiin kiinnostuksen kohteisiin ja 

ideologisiin ajatuksiin ja kertovat Gallen-Kallelan aatemaailmasta ja tavoista 

tarkastella ympäristöä. Taiteilijalle luontainen keräilyharrastus sekä museoaatetta 

noudatteleva katsantokanta toistuvat esineryhmien tulkinnassa. Sattuman käsite on 

edelleen läsnä kokoelman sisällössä, mutta ehkä jollain tasolla heikempänä tekijänä 

kuin edellisessä luvussa käsiteltyjen omistettujen aineistojen kohdalla. Tässä luvussa 

käsiteltävät aineistot sisältävät Akseli Gallen-Kallelan niihin istuttaman kontekstin ja 

yhteyden. Esineryhmät ovat taiteilijan kokoamia ja kokoelmaan liittämiä. Tämän 

kokoelmaosion kohdalla sattuman merkitys, erityisesti jälkeläisten tekemien 

valintojen kohdalla, on vähäisempi,  sillä esineillä on keräämisen kautta muodostunut

selkeä yhteys Gallen-Kallelaan ja sattumalle on täten vähemmän tilaa.

Kokoelmaa määrittävät sille annetut arvot ja aatteet. Kokoelma on ryhmä esineitä, 

joita yhdistävän tekijän sanoma on yksittäisen esineen sanomaa arvokkaampi tai 

suurempi.1

Tämän näkökulman avulla voidaan tarkastella Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallisen kokoelman sisällöstä muodostuvia temaattisia 

esinekokonaisuuksia. Keräilyä ja museokokoelmia runsaasti tutkinut Susan M. 

Pearce kirjoittaa museoiden keräystavoista ja jakaa museoiden keräystavat kolmeen 

muotoon: muistoesineiden keräämiseen, fetistiseen keräämiseen sekä systemaattiseen

keräämiseen.2 Myös Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtaisia kokoelmia voi tulkita 

näiden keräystapojen mukaan. Gallen-Kallelan Museon kokoelmat ovat syntyneet 

lähinnä jälkeläisten lahjoituksin, eivätkä tietoisen keräämisen tuloksena vuosien 

mittaan. Tämän huomioiden Pearcen keräystapajakoa voisi parhaiten soveltaa aikaan,

Pearce 1995, 20
Pearce 1992, 81, 84 sekä 1994, 194. 
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jolloin kokoelmaa on kartutettu valintojen kautta, eli Akseli Gallen-Kallelan omaan 

aikaan ja häneen kokoelman kartuttajana. Herman Frithiof Antellin keräilytapoja 

tutkinut Susanna Petterson on tulkinnassaan hyödyntänyt samaista Pearcen jakoa ja 

todennut kuinka Antellin keräilyssä on merkkejä matkamuistoja hankkivasta ja jopa 

fetistisesti keräilevästä henkilöstä, mutta joka erityisesti rahakokoelman kautta 

tulkiten oli keräilyssään hyvinkin systemaattinen.1 

Muistoesineet liittyvät nimensä mukaisesti yksilön tai ryhmän elämänvaiheisiin. Ne 

ilmentävät yksilön muistoja menneisyydestä ja kokemuksista. Museokokoelmissa 

tällaiset esineet usein liittyvät johonkin merkittävään historialliseen henkilöön.2  

Tämä luokka on ajatuksellisesti ehkä lähinnä Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallista kokoelmaa ja sen sisältöä. Kaikilla museon esineillä on vahva 

muistoesineellinen merkitys ja kytkös henkilöön. Tosin ne kertovat paljon myös 

historiallista henkilöä ympäröineestä ajasta ja ajan ilmiöistä. Fetistinen keräily liittyy 

enemmän keräilykulttuuriin ja yksittäisen keräilijän toimintapoihin. Keräilyn 

kohteina ovat keräilijää henkilökohtaisesti kiinnostavat esineet. Tällaiset kokoelmat 

ovat usein selkeitä omia kokonaisuuksiaan eivätkä välttämättä jaa yhteistä 

kontekstia.3 Taiteilijan mielenkiinnon kohteet ja henkilökohtaiset näkemykset 

heijastuvat kulttuurihistoriallisen kokoelman esineistöstä. Pariisin aikana hankitut 

eksoottiset esineet ja Karjalasta tuodut talonpoikaiskulttuuria edustavat esineet 

kertovat tarinoita Gallen-Kallelan kiinnostuksen kohteista sekä suhtautumisesta 

materiaaliseen maailmaan. Lisäksi ne yhdistävät taiteilijan henkilökohtaiset 

kiinnostukset ympäröivän kulttuurin vallitseviin teemoihin. Systemaattisen keräilyn 

taustalla on teoreettinen pohja, jonka mukaan esineitä kerätään ja luokitellaan.4 

Akseli Gallen-Kallelan kohdalla systemaattisen keräilyn piirteitä näkyy 

kokonaisvaltaisesti hänen tavassaan kerätä, järjestellä ja esitellä esineellistä 

maailmaa. Tässä luvussa esitellyistä esineryhmistä, Afrikan esineistöjä sisältävä 

kokoelma noudattaa ehkä kaikista parhaiten systemaattisen keräyksen periaatteita. 

Gallen-Kallelan toimintatavat keräilyn suhteen olivat paitsi tunteellisia ja 

mielenkiinnon mukaan suuntautuvia, myös ammattimaisen ja systemaattisen keräilyn

 

1 Petterson 2016, 113-114.
2 Kostet 2007, 142 & Pearce 1992, 81, 84.
3 Ibid.
4 Ibid.
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periaatteita noudattavia. Järjestelmällistäkin keräilyä kuitenkin johdattelivat 

enimmäkseen Gallen-Kallelan omat kiinnostuksen kohteet eikä hän niinkään 

pyrkinyt ammattimaiseen kokoelman luomiseen. Hänen valintojaan määrittivät 

tulkintani mukaan paljolti henkilökohtaiset seikat.

Didier Maleuvre on tutkinut 1800-luvun keskiluokan, bourgeois, asumistapoja ja 

interiööreissä ilmeneviä museotilaa muistuttavia piirteitä. Hän kuvailee 

keskiluokkaista asuntoa, jota tyypillisesti koristivat arvokkaat ja arvostetut esineet 

sekä erilaiset turhakkeet. Maleuvren mukaan ajan asukkaalle1 ei riittänyt pelkkä 

lukuisten asioiden omistaminen, vaan jotta omistussuhde pääsisi täyteen loistoonsa, 

tuli esineisiin liittää keräilyn konteksti, henkilökohtainen ja tunteellinen arvo. 

Keräilyn avulla kerääjä voi hallita ympäröivää maailmaa. Keräilijä voi kesyttää 

eksoottisen esineen, pysäyttää ajan menneisyyttä symboloivan esineen kautta tai 

pyhittää henkilökohtaisen muiston tai kokemuksen muistoesineen avulla. Kodista 

tulee kaukaisen ja läheisen yhdistäjä, keräilijän oma maailma.2  

Tällainen samankaltainen kodin esineistön kokoaminen ja asettelu toistuu Akseli 

Gallen-Kallelan koteihinsa luomissa pienoismuseoissa. Renessanssin aikana 

kuriositeettikabineteiksi kutsutuissa kokoelmissa erilaiset harvinaisuudet ja 

kuriositeetit sijoitettiin samaan yhteyteen, pyrkimyksenä luoda ikään kuin oma 

pienoismaailma, mikrokosmos. Aineistoja ei eroteltu ihmiskäden valmistamiin ja 

luonnontieteellisiin aineistoihin vaan kaikki esineet kuuluivat yhteen ja samaan 

kokoelmaan.3 Yksityinen keräily kohdistuu usein vaikuttaviin ja nostalgisiin 

kohteisiin tai kuriositeetteihin, jotka ovat kalliita, vanhoja, liittyvät kuuluisiin 

paikkoihin tai henkilöihin, ovat seikkailun tulosta tai taloudellisesti merkittäviä.4 

Akseli Gallen-Kallelan keräilyssä ja kokoelman asettelussa on piirteitä kotimuseon 

kuriositeettimaisesta keräilystä ja näytteilleasettamisesta. Kirsti Gallen-Kallela 

kirjoittaa: Kotimme Kalelan ateljeeta kiersi parveke, jonka hyllyille isäni oli 

järjestänyt kaikki keräämänsä esineet – tätä osaa parveketta kutsuimme museoksi.5

1 Maleuvre 1999, 116. Kirjoittaja käyttää englanninkielen termiä dweller, joka kääntyy suomeksi myös oleskelija.
2 Maleuvre 1999, 116.
3 Kostet 2007, 138. Kt. myös Aurasmaa 2002.
4 Kostet 2007, 143.
5 Gallen-Kallela 1960, 8.
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Kuriositeettikabinettimainen lähtökohta näyttää olleen myös taiteilijan 

kotimuseoajatuksen taustalla. Vieri viereen oli aseteltu niin pitkäraajaiset intialaiset 

fakiirihahmot, suuret tuoksuvat kookospähkinät, täytetyt sisiliskot, kiinalaiset ja 

japanilaiset posliinit, pienoisveistokset, ranskalaisen ryövärin pääkallo, Beethovenin 

kuolinnaamio kuin Seineen hukkuneen neitosen kipsipääkin. Mukaan mahtui lisäksi 

tiibettiläinen voilyhty, japanilaisia teatterinaamioita, etruskilainen kynttiläjalka, 

riimukivi ja meksikolainen kivijumala. Suomalaista kansankulttuuria edustivat 

vanhat puukot koristeltuine tuppeineen, mustuneet tuohiset, voi- ja tupakkavakat, 

piiput ja puusta veistetyt esineet. Nurkkaa hallitsi suuri kultainen buddha-patsas 

japanilaisen alttarikaapin päällä.1 Buddhasta ja sen merkityksestä on Kirsti 

kirjoittanut: Sehän juuri antoi koko huoneelle juhlavan karaktäristisen tunnelman. 

Karaktäristisen juuri isään nähden, koska hän sen kaapin (Pariisista tuotu 

goottilainen kaappi) ja buddhan asetti aina kunniapaikalle siellä, missä asuimme.2 

Näin oli aseteltu erilaiset kulttuurit samaan tilaan sulassa sovussa. Kokonaisuutena 

ne tarjoavat kiehtovan vilkaisun taiteilijan mieleen ja kiinnostuksen kohteisiin.

 

1900-luvun alkupuoliskolla museoaate toistui edelleen Tarvaspään ateljeessa. 

Samankaltaista museoparvea, kuin Kalelassa oli ollut, ei enää rekonstruoitu tulevien 

kotien tiloihin. Afrikan matkalta tuodut aineistot, joita kertyi matkan aikana paljon, 

aseteltiin kuitenkin näytteille Tarvaspään ateljeen yläkertaan.3 Kyseistä tilaa 

kutsuttiin Afrikan museoksi tai Afrikka-huoneeksi.4 Tässä museonäyttelyä 

muistuttavassa tilassa Afrikan esineet toimivat tiedonlähteinä ja tavallaan 

edustuksellisina esineinä, kertomassa vieraasta kulttuurista mutta myös taiteilijan ja 

hänen perheensä asemasta ja elämästä. Perheelle Afrikan aineistot olivat myös 

muistoja sisältäviä esineitä, joita katselemalla pystyi hetkeksi palaamaan tropiikin 

lumoavaan todellisuuteen. 

Museoajatus ja keräily säilyivät Akseli Gallen-Kallelan ajatuksissa läpi koko elämän.

Ulkomaanmatkoilta tuotiin mukana museotavaraa lisäyksinä kokoelmaan, ja 

esineiden asema taiteilijan eri kodeissa ja sisustuksissa oli tärkeä. Osa Gallen-

1 Gallen-Kallela 1948, 103,1960, 8, 1992, 278-279.
2 Gallen-Kallela 1997, 506.
3 Gallen-Kallela 1960, 9.
4 Gallen-Kallela 1992, 509.
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Kallelan Museon kulttuurihistoriallisen kokoelman esineistä on kulkenut taiteilijan 

mukana pitkään kodista toiseen, Pariisin ”harakanpesästä”1 Kalelan museoparvelle ja

edelleen Tarvaspään ateljeehen. Olen jakanut Gallen-Kallelan museomaisissa tiloissa

esiintyneitä aineistoja kolmen eri teeman mukaan. Esineiden yhdistyminen taiteilijan 

ja  perheen elämään on luettavissa kulttuurihistoriallisen kokoelman lisäksi myös 

arkistoaineistojen ja kirjallisuuden kautta.

4.2. Eksotiikka arjessa

On tärkeää että ympärillä on kaunista, viihtyisyyden vuoksi, eikö totta, Mia? Täällä 

on joukko romua: mattoja, verhoja ja pikkuesineitä, joita lakkaamatta kerään. 

Luulen, että otan kaiken mukaani, kun seuraavalla kerralla tulen Suomeen.2

Akseli Gallen-Kallelan keräily juontuu jo Pariisin opiskeluajoille 1800-luvun lopulla.

Taiteilija opiskeli Pariisissa vuosina 1884–1889, mutta vieraili opiskeluaikanaan 

usein Suomessa. Tänä aikana hän keräili erilaisia esineitä, joista osa kuuluu nykyään 

Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistorialliseen kokoelmaan. Esineet koristivat 

taiteilijan pientä kotia Pariisissa, ja osa esineistä saapui hänen mukanaan myös 

Suomeen. Näitä erikoisia ja harvinaisia aineistoja asetettiin esille pariskunnan 

ensimmäiseen yhteiseen kotiin Helsingin Malmilla sekä myöhemmin muun muassa 

Kalelan museoparvelle.3

Leila Koivunen on kirjoittanut viime vuosisadan vaihteen kulttuurivaihdosta ja 

eksotiikasta kulttuurihistoriallisella painotuksella. Hän on tutkinut muun muassa 

Pariisissa oleskelleita taiteilijoita ja heidän kotejaan, sekä Ranskassa että Suomessa, 

ja tarkastellut tällä tavoin eksoottisten esinekokoelmien syntyä ja vaiheita 1870–

1910-luvuilla. Akseli Gallen-Kallelan Pariisin ajan keräilystä Koivunen on todennut, 

että keräily ei ollut ammatillisesti orientoitunutta ja systemaattista, vaan esineet 

toimivat taiteilijan Pariisin kodin koristajina ja kotoisten muistojen herättäjinä.4 

Gallen-Kallela ei toki ollut ainoa eksotiikasta innostunut taiteilija

1 Gallen-Kallela 1992, 146. Kirjeessään Marylle Gallen-Kallela nimittää Pariisin asuntoaan harakanpesäksi.
2 Gallen-Kallela 1992, 140-141. Akseli Gallen-Kallela Pariisin aikainen kirje Mary Slöörille.
3 Lampinen 2008a, 102-103. 
4 Koivunen 2011, 96. 
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1800-luvun lopulla, vaan erityisesti aasialainen eksotiikka kiinnosti myös muita ajan 

taiteilijoita. Varsinkin japanilaista estetiikkaa voi nähdä ajan kansainvälisten 

taiteilijoiden töissä.1 Japanilainen estetiikka ja esinekulttuuri valloittivat Euroopan 

1800-luvun lopulla ja aiheeseen liittyvä keräilyharrastus, japonaiserie-keräily, oli 

yleistä erityisesti kulttuuriväen keskuudessa.2

Akseli Gallen-Kallelan Pariisin aikainen keräilyharrastus heijastuu Gallen-Kallelan 

Museon kulttuurihistorialliseen kokoelmaan. Pauliina Kinanen kirjoittaa, kuinka 

keräyskonteksti voidaan käsittää objektin museoelämän aluksi ja objektien ja 

kokoelmien keräyskontekstia analysoimalla voidaan päästä selville siitä, miksi juuri 

tietyt objektit ovat osa kokoelmaa. Keräyskontekstia määritettäessä kiinnitetään 

huomiota vallitseviin olosuhteisiin ja mahdollisiin syihin, joiden vuoksi objekti 

siirtyy perinteisestä käyttökontekstistaan museologiseen kontekstiin.3 

Pariisin ilmapiiri ja erikoisten esineiden saantimahdolllisuudet muodostivat Akseli 

Gallen-Kallelalle otollisen keräyskontekstin. Pariisilaisista tavarataloista ja 

putiikeista taiteilija on voinut hankkia erilaisia eksoottisia esineitä kotiansa 

koristamaan ja mieltänsä virkistämään. Gallen-Kallela itse käytti keräämistään 

esineistä kuvailevaa termiä aistikas.4 Voidakseen ostaa jonkin kauniin esineen, josta 

piti, taiteilija saattoi olla jopa syömättä ja keitti vain kaakaota kamiinan päällä 

kylmässä huoneessa säästääksensä näin rahaa esineen hankintaa varten.5 Kirsti 

Gallen-Kallelan mainitsee muistelmissaan yksittäisen esineen, jonka hänen isänsä 

hankki Pariisista ja jolla oli suuri merkitys taiteilijalle jokaisen kodin 

sisustuselementtinä. Suuresta goottilaisesta kaapista Kirsti kirjoittaa: Isä oli sitä 

kauan Pariisissa ihaillut ja miettinyt, miten hän voisi sen ostaa. Ja kuten usein 

ennenkin, säästääkseen rahaa työtarpeisiinsa tai jonkin kauniin esineen ostoon hän 

näki nälkää. Kun isä vihdoin saattoi kaapin hankkia, hän asetti ensitöikseen kaapin 

irrotettavat ovet sänkynsä viereen. Yöllä herätessään hän siveli kädellään ovien 

reliefipintoja nauttien muotojen kauneudesta.6 

1 Koivunen 2015. Kt. myös Ateneumin näyttelyjulkaisu Japanomania pohjoismaisessa taiteessa 1875-1918 & 
Koivunen 2011 & Kortelainen 2000, 2002. 
2 Kortelainen 2002.
3 Kinanen 2007, 178.
4 Gallen-Kallela 1992, 146. Akseli Gallen-Kallela kirje Mary Slöörille.
5 Gallen-Kallela 1960, 7. 
6 Gallen-Kallela 1982, 16. Goottilainen kaappi kuuluu tietääkseni yksityiseen kokoelmaan.
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Ari Pöyhtäri kirjoittaa, kuinka keräily ei ole vain kohteiden hankkimista, vaan myös 

niiden omistamista ja järjestelyä. Keräilyn oleellisena osana on kokoelman 

muodostaminen kerätyistä ja tiettyyn kategoriaan kuuluvista aineistoista.3 Taiteilijan 

keräily Pariisin aikana ei ollut ammattimaista eikä varsinaisesti pyrkinyt mihinkään 

tiettyyn lopputulokseen ja kattavuuteen, vaan Pariisin asunto täyttyi kauniista ja 

erikoisista esineistä sekä kotoisista muistoista.2 Oleellista oli esineiden luoma 

tunnelma.

Akseli Gallen-Kallelan nuoruusvuosien keräilyharrastukseen viittaavat monet esineet

Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa. Usean esineen 

kontekstitiedoissa on merkintä Pariisista hankittu tai ostettu. Kaksi posliinielefanttia3 

on päätynyt taiteilijan kokoelmiin Pariisista. Nämä kyseiset elefantit toistuvat usein 

kotia käsittelevissä maininnoissa ja listoissa ja ovat oletettavasti olleet taiteilijalle ja 

perheelle tärkeitä. Niillä on ollut tärkeä osa sisustuksessa ja elefantit voi tunnistaa 

useista eri kodeista otetuista valokuvista.4 Kuvaillessaan Kalelan museoparvea Kirsti 

Gallen-Kallela mainitsee täytetyt sisiliskot5 ja kiinalaiset ja japanilaiset posliinit6. 

Jotkin kokoelman esineet voi tunnistaa taiteilijan Pariisin ajan töistä.7 Muun muassa 

kokoelmissa olevat japanilainen kalalautanen8, pääkallo9, intialaiset fakiirit10, 

japanilainen alttarikaappi11 ja koristeelliset pylväät12 esiintyvät Työpöytä Pariisissa 

teoksessa. Toisesta Pariisin työhuonetta ja kotia kuvaavasta maalauksesta, Gallénin 

ensimmäinen huone Pariisissa, voi erottaa metallisen seinään kiinnitettävän 

kynttilätelineen.13 Fakiirihahmon sekä pääkallon voi löytää myös Démasquée teoksen

sisustuksesta. 

1 Pöyhtäri 1996, 12.
2 Koivunen 2011, 96.
3 Posliinielefantteja GKM-156 ja GKM-157. 
4 Elefantit esiintyvät useissa esinelistauksissa, mm. luettelo Kalelassa säilytetyistä muinaisesineistä sekä monissa
museon perustamiseen liittyvissä listauksissa. Elefantit voi erottaa myös useista vanhoista kotien sisustusta 
esittävistä valokuvista. Akseli Gallen-Kallelan henklökohtainen arkisto ja Museosäätiön arkisto.
5 Sisliskoja, täytettyjä GKM-134 ja GKM-135.
6 Japanilaisia astioita on useita toistaiseksi luetteloimattomassa lahjoituserässä.
7 Pariisin ajan töistä ja niissä esiintyvistä esineistä kt. Gutman 2011, 12-22. Kirjoittaja on julkaisemassa aiheesta 
myös uutta tutkimusta.
8 Japanilainen kalalautanen GKM-7173.
9 Pääkallo GKM-6294.
10 Fakiireja (intialaisia) GKM-38 ja GKM-39.
11 Kiinalainen rukouskaappi GKM-5768. Kokoelmahallintajärjestelmässä esine on kirjattu virheellisesti 
kiinalaiseksi. Esineestä tehty tutkimus on kuitenkin osoittanut kaapin olevan alkuperältään japanilainen.
12 Pylväät 1-2 GKM-6287.
13 Luetteloimaton lahjoituserä. Gallen-Kallelan Museo.
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Démasquéessa naisen taustalla oleva kukkoryijy1 on maalattu myös teokseen Äiti 

sairaan lapsensa vuoteen ääressä. Kukkoryijy sekä viimeksi mainitussa teoksessa 

yläkulmasta pilkottava isokokoinen metallinen koristetarjotin2 kuuluvat myös 

museon kulttuurihistorialliseen kokoelmaan. Susanna Pettersson kirjoittaa 

Démasquee -teoksen interiööriä tulkiten, kuinka teoksesta tekee kiinnostavan juuri 

sen kulttuurisen kuvaston monikerroksisuus. Teoksen kautta Gallen-Kallelan 

pariisilaisateljee näyttäytyy aineellisen ja henkisen kulttuurin risteysasemana.3

Anna Kortelainen on tutkinut taiteilija Albert Edelfeltin taideteoksissa esiintyvää 

materiaalista kulttuuria ja erityisesti japanilaista esineistöä. Kortelainen kirjoittaa 

Edelfeltin keräämästä japanilaisten esineiden kokoelmasta, kuinka taiteilijan 

keräämät esineet eivät olleet harvinaisuuksia tai kuriositeetteja, vaan helposti 

saatavia ja suhteellisen huokeita esineitä, joita valmistettiin suuria eriä. Edelfelt on 

kuitenkin antanut esineille merkityksen ja uuden kontekstin sijoittamalla niitä 

taideteoksiinsa. Näin hän on tehnyt esineitä kuolemattomia ja ladannut teoksiinsa 

tietynlaisen keräilijäprofiilin, joka pitää esinekokoelmaa ikään kuin kasassa ja elossa 

keräilijän kuoleman jälkeen.4 Tätä samaa tulkintaa voi hyödyntää ainakin jossain 

määrin myös Akseli Gallen-Kallelan taiteen kohdalla. Taiteilijan teoksissa esiintyvät 

esineet ylläpitävät ja vahvistavat tietynlaista kuvaa Gallen-Kallelan 

keräilijäprofiilista. Ne toistavat ajan vallitsevia ilmiöitä, mutta viestivät samalla myös

henkilön omista kiinnostuksen kohteista. Teokseen maalattuna esineet on asetettu 

yhteiseen kontekstiin, esimerkiksi osaksi taiteilijan Pariisin asuntoa. Niillä on 

yhteinen nimittäjä ja ne voidaan sijoittaa tiettyyn aikaan, paikkaan ja kontekstiin. Ne 

viestittävät kerääjänsä kiinnostuksen kohteista ja tavasta käsittää esineet ryhmänä ja 

osana kokoelmaa.

Akseli Gallen-Kallelan Pariisin aikana keräilemät esineet edustavat Susan M. 

Pearcen luokittelua noudattaen lähinnä fetististä keräämistapaa.5 Esineet ovat 

kiehtoneet keräilijäänsä ja niistä koottu kokoelma heijastelee hänen mielenkiinnon 

kohteitaan ja näkemyksiään. Fetistisessä kokoelmassa korostuu henkilökohtaisuus ja 

1 Ryijy GKM-45.
2 Luetteloimaton lahjoituserä. Gallen-Kallelan Museo.
3 Petterson 2016, 114.
4 Kortelainen 2002, 190-192.
5 Pearce 1992, 73-84.
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kokemuksen merkitys. Näin kokoelma ilmentää myös toista keräämistapaa, 

muistoesineiden keräämistä.1 Esineillä on vahva henkilökohtainen merkitys 

kerääjälleen. Esineiden konteksti muodostuu kerääjän niille antamien merkitysten 

kautta, esimerkiksi esineen ollessa osa jotain kerääjän muodostamaa kokoelmaa. 

Muistoesineet edustavat kerääjälleen menneisyyttä, joka voidaan muistaa, mutta ei 

toistaa.2 Niissä kiteytyy aika ja kokemus, omistajan henkilökohtainen historia. 

Akseli Gallen-Kallelan Pariisin kodin talonpoikaisesineet, kuten kukkoryijy3 ja 

karhuntalja4, edustivat taiteilijalle kotimaata ja sen merkitystä. Suomeen palatessa, 

Pariisin eksoottiset esineet saivat vuorostaan muistoesinemäisen roolin. Kalelan 

museoparvelle järjestetty kirjavien esineiden kokoelma toimi kokemusten ja 

ajatusten välittäjänä paitsi taiteilijalle, myös muille tilan kokijoille. Taiteilijan 

keräämä kokoelma heijasteli, ja heijastelee edelleen, piirteitä Akseli Gallen-

Kallelasta henkilönä.

Esineiden merkityksestä taiteilijalle kertoo myös Gallen-Kallelan Museon 

arkistoaineistosta löytyvä listaus Luettelo Kalelassa säilytetyistä muinaisesineistä. 

Cataloque des Bibelots et choses.5 Akseli Gallen-Kallelan tekemään ranskankieliseen

listaan on kirjattu Kalelan kodissa olleita muinaisesineitä. Listan avulla voidaan 

tarkastella sitä, millaiseen yhteyteen Gallen-Kallela itse sijoitti keräämänsä aineistot 

ja millaisen kokoelman ne hänen näkemyksensä mukaan muodostivat. 

Mielenkiintoinen on myös niitä yhdistävä nimike muinaisesineet. 

Kokoelmatutkimuksen näkökulmasta kyseinen arkistoaineisto tarjoaa tietoa myös 

kokoelmaesineiden historiasta, niiden ajoittamisesta ja paikantamisesta. Kalelan 

kodissa olleista esineistä ja niiden muodostamasta esineryhmästä voidaan 

kulttuurihistoriallisen kokoelman, arkistoaineiston, taideteosten ja  muistelmien 

avulla rekonstruoida todellisuutta jäljittelevä esitys.

1 Pearce 1992, 69-73.
2 Pearce 1992, 72
3 Ryijy GKM-45.
4 Karhuntalja näkyy joissain Akseli Gallen-Kallelan Pariisin aikaisissa töissä. Karhuntalja esiintyy myös Kirsti 
Gallen-Kallelan muistelmissa: Karhunatalja on sama, joka Axelilla oli ollut ateljeessaan opiskeluaikanaan ja 
jonka hän oli Suomeen lähtiessään jättänyt Pariisiin, kuten monet muutkin esineet ja huonekalut. Gallen-Kallela 
1992, 212.
5Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtainen arkisto. Gallen-Kallelan Museo.
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4.3. Kansatieteellinen kokoelma

Keräily oli osa taiteilijan elämää myös Pariisin ajan jälkeen. Pariisin opintovuosien 

aikana sekä jälkeen taiteilija matkusteli paljon Suomen erämaissa tutustumassa 

kansankulttuuriin, hakemassa inspiraatiota ja tietoa sekä keräilemässä 

kansankulttuurista aineistoa. Akseli Gallen-Kallela oli jo nuoresta lähtien tietoisesti 

pyrkinyt tutustumaan Suomen seutuihin ja kansan eri heimoihin. Hän tahtoi eläytyä 

kansan ajatusmaailmaan ja työtapoihin.1 Kansankulttuuria koskevia mietintöjään 

Gallen-Kallela on kirjannut ylös esimerkiksi Kallela-kirjaansa.2 Taiteilija matkusteli 

1800-luvun lopulla paljon muun muassa Keski-Suomessa ja Karjalassa. 

Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa olevat kansatieteelliset

aineistot kertovat taiteilijan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta Suomen 

kansankulttuuria kohtaan, mutta myös ajan tieteellisestä keskustelusta ja aatteellisista

pyrkimyksistä. Ajan kansatieteellisen keräilyn avulla pyrittiin luomaan kuva 

suomalaisesta kansanperinteestä ja suomalaisuudesta. Suomalaisuuden etsintä liittyi 

vahvasti Venäjän vallan alaisuuteen ja nousevaan itsenäistymisaatteeseen, elettiin 

kansallisen heräämisen aikaa. Oli tärkeää rakentaa ja vahvistaa suomalaista 

kansallista identiteettiä, ja se tehtiin esittämällä maaseudun maisemia, ihmisiä, 

työtapoja ja esineitä ihannoivan ja romanttisen kuvan kautta.3 

Kansan luontaiseksi ymmärrettyä olemusta ja juuria etsittiin kielellisin perustein 

mutta erityisesti myös esineellisen kulttuurin kautta. Kansankulttuurin keräystä 

varten oli olemassa ohjeita ja oppaita. Erityisesti arvostettiin koristeltuja ja 

käytännöllisiä esineitä, joilla oli kansallinen alkuperä. Vähitellen kansankulttuurin 

keräilyyn yhdistyi myös ajatus pelastustyöstä, katoavan kansankulttuurin 

tallentamisesta. Talonpojissa nähtiin aito suomalaisuus, joka oli säilytettävä ja 

museoitava tulevia sukupolvia varten.4 Akseli Gallen-Kallelan oma kiinnostus 

suomen kansaa ja perinnetietoa kohtaan yhdistyi tähän kansalliseen aatteeseen, ja 

taiteilija matkusti 1800-luvun lopulla Suomen erämaissa sisäistämässä ihailemaansa

1 Väisänen 1932, 1.
2 Gallen-Kallela 1924.
3 Hangasmaa 2007, 60.
4 Kostet 2007, 140, Lehtonen 2005.
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 kansankulttuuria, hakemassa inspiraatiota ja etsimässä autenttista Kalevalaa.1

Louis Sparren teos Kalevalan kansaa katsomassa on kirjoittajan muistiinpanojensa 

avulla kokoama matkakertomus Kauko-Karjalan retkeltä vuodelta 1892. Retkellä oli 

mukana kuvanveistäjä Emil Wikström. Kaksi vuotta aiemmin, syksyllä 1890, Sparre 

retkeili Karjalassa Akseli Gallen-Kallelan sekä tämän tuoreen vaimon Maryn kanssa. 

Teos on mielenkiintoinen vilkaisu siihen, miten 1800-luvun lopussa suhtauduttiin 

Karjalaan ja sen edustamaan muinaisuomalaiseen2 kulttuuriin. Matkakertomuksen 

kautta saadaan myös yhdenlainen kuva siitä, millaista ajan kansankuvaus oli ja miten

tietoja tallennettiin. Sparre kuvailee vuoden 1892 matkaa mutta palaa muistoissaan 

hetkittäin myös aikaisempaan retkeensä Gallen-Kallelan kanssa. Matkan 

inspiraatiosta Sparre kirjoittaa: Mielenkiintomme ja uteliaisuutemme oli herännyt 

osaksi matkakuvauksista, osaksi rahvaan värikkäistä kertomuksista, millaisia tapoja 

ja menoja, pukuja y.m. vielä sen lähinaapurien keskuudessa rajan itäpuolella 

nähtiin.3

Yhdestä Karjalan keruuretkestä ja keruutapahtumasta on Akseli Gallen-Kallelan 

matkatoveri Väinö Salminen kirjoittanut seuraavasti: Kun päivällä kentälle kerääntyi

kansaa parin tuhannen paikkeille, kuljeskeli Gallen-Kallela päätään muita 

pidempänä ukkoja ja eukkoja jututtamassa ja tutkistelemassa. Ja ilta myöhällä 

tuotiin hänelle aimo röykkiö kaiken kaltaista muinaista kansatieteellistä esinettä.4

Akseli Gallen-Kallelan kansankulttuurin tutkiminen ja tallentaminen oli 

ymmärtääkseni paljolti omien kiinnostusten määrittämää, mutta taiteilija sovelsi 

keräilyssään ja kulttuurintutkimuksessaan tiettävästi osittain myös tieteellisiä 

lähestymistapoja ja menetelmiä. Gallen-Kallelan ystävä E. N. Setälä, jonka kanssa 

taiteilija toimi Kalevalaseurassa, kertoo Gallen-Kallelan suhteesta 

kansanperinteeseen seuraavasti:

1 Louis Sparren aikalaisteoksen alkulauseet paljastavat ajan näkemyksiä: Kun sopii olettaa, että ne kulttuurin 
siunaukset, joita vielä sodan hirviön kintereillä tulee, hävittävät viimeisetkin rippeet siitä muinais- ja 
keskiaikaisesta elintavasta ja kulttuurista, jotka minä vielä tapasin niillä seuduilla käydessäni, olen tahtnut nyt, 
kun sodanmelske ehkä on jo karkoittanut parhaan osan satutunnelmasta ja erämaan runollisuudesta ja 
ennenkuin teollisuusyritykset ovat tylysti tuhonneet viimeisetkin niistä, tallettaa muistoon tunnelmat ja 
kokemukset, joita sain sillä matkalla, oleskellessani Kalevalan kansan jälkeläisten keskuudessa. Sparre 1930, 7.
2 Kirjoittaja käyttää tekstissään usein termiä muinaissuomalainen.
3 Sparre 1930, 15.
4 Salminen 1915, 181. Väinö Salminen oli Akseli Gallen-Kallelan kera myös perustamassa Kalevalaseuraa.
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Myöskin Gallen-Kallela oli tähän ajatukseen suuresti innostunut, ja tahdon 

erityisesti huomauttaa, että Gallen-Kallela oli erikoisesti harrastunut myös 

tieteellisen työn mukaanottamiseen. Varsinkin hän suuresti harrasti kansankielen 

sanaston keruuta, etymologisen sanakirjan aikaansaamista ja kaiken tämän 

ottamista perustettavan seuran ohjelmaan.1 Mainittakoon vuonna 1911 perustettu 

Kalevalaseura, jonka perustajajäseniin myös Akseli Gallen-Kallela kuului. 

Perustajien aatteellisena lähtökohtana oli karelianismi sekä mielenkiinto Kalevalaa ja

runojen synnyinseutuja kohtaan.2 A. O. Väisänen, joka myöhemmin meni naimisiin 

Kirsti Gallen-Kallelan kanssa on kirjoittanut Gallen-Kallelan keräystoiminnasta 

erityisesti aineettoman kulttuurin osalta. Gallen-Kallelan kansan keskuudessa 

tekemät muistiinpanot kuuluvat pääasiallisesti esineellisen kansatieteen ja 

kulttuurihistorian aloille, mutta taiteilija myös tiettävästi tallensi muistiinpanoihinsa 

ja parlografin avulla runonlaulantaa ja loitsuntaa.3

Akseli Gallen-Kallelan ajatuksia kansankulttuurin ja suomalaisuuden suhteen voi 

tulkita myös hänen kirjallisten töidensä kautta. Kallela-kirja vuodelta 1924 sisältää 

pohdintoja suomalaisesta kansanluonteesta, suomalaisten ruokailutottumuksista ja 

ajan kerrostuneisuudesta.4 Myös toinen kirjallinen työ kertoo Gallen-Kallelan 

kiinnostuksesta suomalaisuutta ja erityisesti Kalevalaa kohtaan. Amerikan matkalla 

1920-luvulla taiteilija ryhtyi kirjoittamaan Perman jumala -nimistä kalevalamittaista 

runoelmaa. Kolmesta balladista koostuva kertomus kertoo Vienan meren rannoilla 

muinoin asuneista suomensukuisista permalaisista veljeksistä.5 Taiteilijan toiveena oli

julkaista työ osana Kallela-kirja -sarjaa, mutta näin ei koskaan tapahtunut.6

Kallelan erämaa-ateljeessa asuessaan Akseli Gallen-Kallela kirjoitti lisäksi 

pakinatyylisiä kirjoitelmia julkaistavaksi Eino Leinon Sunnuntai -lehdessä. Tekstit 

taiteilija kirjoitti valenimellä Waldermar Lema.8

1 Setälä 1931, 159. Kalevalaseura perustettiin 1911.
2 Kalevalaseuran historia. www.kalevalaseura.fi/kalevalaseurasta/kalevalaseuran-historia. 
3 kt. Väisänen 1932, 168-181.
4 Gallen-Kallela 1924.
5 Raivio 2005, 202.
6 Raivio 2005, 202. Perman jumala julkaistiin lopulta artikkelina Kalevalaseuran toimesta vuonna 1955. 
Runoelman alkuperäinen käsikirjoitus löytyy Gallen-Kallelan Museon arkistosta.  Luetteloimaton 
lahjoituskokoelma. Gallen-Kallelan Museo. 
8 Gallen-Kallelan Museon arkistosta löytyy yksi tällainen kirjoitelman käsikirjoitus, jossa taiteilija kirjoittaa 
muun muassa kansallistaikojen harjoittamisesta. Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtainen arkisto. Gallen-
Kallelan Museo.
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Kiinnostuksesta kansankulttuuria kohtaan sekä yhteyksistä ajan tutkijoihin ja 

harrastajiin kertovat esimerkiksi Akseli ja Mary Gallen-Kallelan kotikirjastossa 

olevat teokset. Kirjastokokoelmassa on kansatieteilijä U.T. Sireliuksen kaksiosainen 

teos  Suomen kansanomaista kulttuuria. Esineellisen kansatieteen tuloksia I ja II 

vuodelta 1919, jonka ensimmäisen osan kannessa on tekijän omistuskirjoitus: 

Professori Akseli Gallen-Kallelalle kunnioittaen tekijä. Kirjastosta löytyy myös 

mainittu Louis Sparren teos Kalevalan kansaa katsomassa, jonka etulehdelle tekijä 

on kirjoittanut: Till min gamla kära vän Axel Gallén till tack för aldrig glömda 

gemensamma ungdoms minnen från förj.1

Kansatieteelliset aineistot toistuvat Kirsti Gallen-Kallelan keräilyä ja museoajatusta 

käsittelevissä muistelmissa ja kirjoituksissa. Kirsti Gallen-Kallela muistelee Kalelan 

parvella olleita suuria laatikoita ja arkkuja, jotka olivat täynnä ihmeellisiä pukuja. 

Toiset olivat aitokarjalaisia Vienan-matkalta, toiset Äidin tekemiä Kalevalataulujen 

malleja varten.2 Kansatieteelliset esineet toistuvat myös museoparven muistelmassa, 

jossa vanhat puukot koristeltuine tuppeineen, mustuneet tuohiset, voi- ja 

tupakkavakat, piiput ja puusta veistetyt esineet olivat osa Kalelan kotimuseota.3

Kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa olevat kansatieteelliset aineistot ovat 

perinteisiä keräilykohteita, tavallisen arjen esineitä. Tuohiesineet ovat hyvin 

edustettuina: tuohilippi4, tuohitorvi5 ja tuohivirsut6. Myös astioita löytyy hyvä 

kattaus: kiuluja7, kauhoja8, puutuoppi9, voilasta10 ja puulusikka11. Kaulauslautoja 

kokoelmassa on kaksi kappaletta.12 Erilaisia maanviljelyyn ja työhön liittyviä esineitä

edustavat muun muassa varrellinen veitsi13, viikatteen varsi14 ja vesuri15.

1 Akseli ja Mary Gallen-Kallelan kotikirjasto. Gallen-Kallelan Museo.
2 Gallen-Kallela 1982, 31-32. Huivi (Vienan Karjalasta?) GKM-4515.
3 Gallen-Kallela 1960, 9.
4 Tuohilippi GKM-6543.
5 Tuohitorvi GKM-1029.
6 Tuohivirsut GKM-1035 ja GKM-1036.
7 Kiuluja GKM-6528 a-b.
8 Kauhoja GKM-6546 a-b.
9 Puutuoppi GKM-6444.
10 Voilasta GKM-6567.
11 Puulusikka GKM-7088.
12 Kauluslautoja GKM-6560 a-b.
13 Veitsi varrellinen GKM-6530.
14 Viikatteen varsi  GKM-6533.
15 Vesuri GKM-6529.
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Hankkimansa jalkajousen varteen on Gallen-Kallela liittänyt tekstin Omistanut Juho 

Haatala Immolan talosta, Paltaniemen kylästä, Paltamon pitäjästä) ostettu v. 1918.11

Yhdestä puusta veistetty keskeneräinen kannel2 kertoo osaltaan taiteilijan 

kiinnostuksesta ja kädentaidoista, sekä halusta harjoitella ja jäljitellä vanhan kansan 

tapoja. 

Osa kansatieteellisestä aineistosta on päätynyt taiteilijan maalaukseen Madonna.3 

Teoksessa vaimo Mary imettää pariskunnan esikoista Marjattaa ja taustalla on useita 

kareliaanisia ja talonpoikaiskulttuurin esineitä. Esimerkiksi metallinen avainriipus4, 

koristeelliset lampetit5, pettuleipä6, karhunleuka7, kirves8, Maryn karjalaishenkisen 

asun paita9 ja karjalainen olkainhame kosto10 sekä taustalla oleva raanu11 kuuluvat 

Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistorialliseen kokoelmaan. Teoksessa esiintyvät 

esineet saavat taiteen kautta yhteisen kontekstin ja muodostavat oman ryhmän. 

Siveltimenvetojen kautta niille on annettu aika, paikka ja konteksti.

Kulttuurihistoriallisen kokoelman kansatieteellisissä aineistoissa yhdistyvät 

tulkintani mukaan kaikki Susan M. Pearcen listaamat keräystavat.12 Voimakkaimpana

määrääjänä toimii kuitenkin tämänkin kokonaisuuden kohdalla fetistinen keräystapa. 

Esinetyypit ovat jälleen kerääjän kiinnostuksen kohteiden kautta kokoelmaan 

päätyneitä ja välittävät tietoa Gallen-Kallelan viehätyksestä kansankulttuuria 

kohtaan. Taiteentutkimuksessa Gallen-Kallelan kansankulttuurin ihailua, ja siihen 

liittyvää kotimaan matkustelua ja keräilyä, on usein tarkasteltu myös inspiraation 

lähteenä. Tutustumalla aitoon Kalevalaiseen maailmaan taiteilija pystyi herättämään 

Kalevalan kertomukset taiteessaan henkiin. Toisaalta, Gallen-Kallelan aikana 

pyrittiin tietoisesti luomaan kansallista identiteettiä ja kansanperinteen nähtiin 

edustavan suomalaisuutta ja kansallisia juuria. Tällainen menneisyyttä kohti

1 Jalkajousen varsi GKM-6351.
2 Keskeneräinen kannel, veistetty yhdestä puusta GKM-6541.
3 Madonna-maalaukseen ja sen esineistöön voi tutustua tarkemmin Taideavaimen avulla. http://www.gallen-
kallela.fi/taideavain/madonna/
4 Avainriipus GKM-3555.
5 Lampetti GKM-3557 ja GKM-3558.
6 Pettuleipä GKM-1034.
7 Eläinten luita, karhunleuka GKM-6338,6.
8 Kirveen terä GKM-996.
9 Paita (karjalainen miehenpaita) GKM-3565.
10 Hame GKM-3564.
11 Raanu GKM-3536.
12 Pearce 1992, 69.
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suuntautunut näkemys asettaa kansankulttuuriset esineet tavallaan myös 

muistoesineen asemaan. Muistoesine muistuttaa omistajaansa jostain hävinneestä tai 

katoavasta. Muistoesine representoi menneisyyttä, saaden joskus nostalgisenkin 

sävyn.1 Ehkä kansatieteelliset aineistot olivat Akseli Gallen-Kallelalle menneisyyden 

merkkejä, suomalaisen kansanperinteen ja Kalevalan symboleita, ja niiden 

kerääminen ja omistaminen toi menneisyyden lähemmäksi häntä. Kansatieteellinen 

kokoelma noudattaa myös tavallaan systemaattisen keräilyn periaatteita. Akseli 

Gallen-Kallela on tietoisesti rajannut kansatieteellisen keräyksensä koskemaan 

tietynlaista esineryhmää, suomalaisen kansankulttuurin esineistöä. Taiteilijalla lienee 

ollut pyrkimyksenä luoda, ainakin itselleen, jonkinlainen kokonaiskuva Kalevalan 

kansasta. Museoyhteydessä systemaattisella keräämisellä on pyritty luomaan 

museokokoelmia, jotka kertovat yleisesti menneisyydestä ja ympäröivästä 

maailmasta.2 Ehkä Gallen-Kallelalla on ollut samankaltainen tausta-ajatus 

kansatieteellistä aineistoa, esineistöä ja kansanrunoutta, kerätessään. 

4.4. Afrikka-kokoelma

 

Ihmisenä minä siellä olen etupäässä asunut ja retkeillyt, ihmisenä, jolle 

luonnonkansat, kulttuurin turmelemattomat ihmiset alkuperäisine näkökantoinensa 

ja tapoinensa ovat olleet tärkeintä ja opettavinta tutkimista. Siinä suhteessa luulen 

matkani vielä koituvan minulle suureksi hyödyksi muinaissuomalaistenkin 

ymmärtämisessä.3

Akseli Gallen-Kallela vietti perheineen Afrikassa vuodet 1909–10. Perhe suuntasi 

pitkälle matkalle jo itseasiassa vuoden 1908 puolella, päätyen aluksi hetkeksi 

Pariisiin. Matkanteko lopulliseen kohteeseen vei myös oman aikansa. Suomeen 

palattiin Kairon ja Berliinin kautta helmikuussa 1911. Gallen-Kallela valmistautui 

matkaan perusteellisesti: hän hankki Pariisista kaiken mahdollisen matkakohdetta 

käsittelevän kirjallisuuden ja teetti perheelle trooppisen ilmastoon sopivan 

vaatetuksen. Taiteilija tutustui myös Afrikan terveydellisiin riskeihin ja hankki

matka-apteekin. Taiteen tekoa sekä valokuvausta varten oli myös toki oltava oma

1 Peace 1992, 72.
2 Pearce 1992, 84-88 & Kostet 2007, 142.
3 Akseli Gallen-Kallela kertonut naapurilleen vuonna 1911. Halen 1987, 32. 
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tarpeistonsa.1 

Akseli Gallen-Kallela toi Afrikan matkalta mukanaan runsaasti kansatieteellistä 

aineistoa. 1900-luvun alussa Kenia oli brittiläisen siirtomaavallan hallussa, mutta 

alkuperäiset asukkaat elivät edelleen pitkälti perinteiseen tapaan. Gallen-Kallela 

tallensi muistiinpanoihinsa ja vuonna 1931 julkaistavaan Afrikka-kirjaansa alueella 

asuvien eri kansojen ominaispiirteitä ja kulttuuria. Kirjoitetun tekstin lisäksi taiteilija 

keräsi alkuperäiskansojen esineitä, joista osa päätyi taiteilijan omiin kokoelmiin ja 

osa Antellin kokoelmiin tulevaan Kansallismuseoon. Luonnontieteelliset aineistot 

taas lahjoitettiin pääosin Helsingin Keisarillisen Aleksanterin yliopiston 

eläinmuseolle, mutta näitä esineitä on myös Gallen-Kallelan Museon kokoelmissa.2  

Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa Afrikka-kokoelmaksi 

nimetty kokonaisuus erottuu muusta museokokoelmasta erikoisuutensa ja 

keräilytapansa takia.

Gallen-Kallelalla on todennäköisesti ollut ajatus esinekeruusta jo matkaan 

lähtiessään.3 Antellin johtokunnan virallinen päätös, keräysohjeistus sekä varat 

keräystä varten päätyivät Gallen-Kallelan käsiin kuitenkin vasta loppuvuodesta 1909,

ja tähän mennessä taiteilija oli jo ehtinyt hankkimaan jonkin verran etnografista 

esineistöä. Antellin valtuuskunta toivoi Gallen-Kallelalta taiteilijan silmällä valittua 

mutta tieteellisesti dokumentoitua kokoelmaa.4 Ohjeiden saapuessa hieman liian 

myöhään Gallen-Kallelan keräämä kokoelma on melko heikosti dokumentoitu eikä 

noudata täysin systemaattisen museokeräilyn ja kirjaamisen periaatteita. Gallen-

Kallelan keräämää kokoelmaa ei voi luonnehtia tieteellisesti kerätyksi kokoelmaksi, 

sen sijaan kokoelman syntymistä on ohjannut visuaalisesti ajattelevan taiteilijan 

kiinnostus kansanomaiseen kulttuuriin ja kyky nähdä esineiden kauneus ja 

kiehtovuus.5 Esinekeruu oli taiteilijalle myös jonkinlaista pelastustyötä, länsimaisen 

kulttuurin paineen alla 

1 Karvonen-Kannas 1987, 5-6, myös Gallen-Kallela 1992, 462.
2 Forstén 1987, 37. Gallen-Kallelan lahjoittama eläintieteellinen kokoelma sisälsi 285 hyönteistä, 24 
sammakkoeläintä ja matelijaa sekä yli 100 nisäkkäiden ja lintujen nahkaa ja kalloa. Gallen-Kallelan Museon 
kokoelmaan kuuluu 90 kansatieteellistä esinettä, 100 eläintieteellistä näytettä ja 300 kasvia. Lampinen 2008b, 
121.
3 Akseli Gallen-Kallela tapasi Pariisissa ennen matkaansa Antellin valtuuskunnan puheenjohtajan Eliel Aspelin-
Haapkylän. Ystävykset ovat ehkä  keskustelleet esinekeruusta Antellin kokoelmia varten. Koivunen 2011, 98.
4 Koivunen 2011, 98 & 2015, 193.
5 Olkkonen-Korvenmaa 1987, 34.
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katoavan kansankulttuurin dokumentointia.1 Luonnontieteellisen aineiston 

keräämisestä ei ennen matkaa tai matkan aikana tehty virallisia sopimuksia minkään 

muistiorganisaation kanssa ja aineistot lahjoitettiin Helsingin yliopistolle vasta 

matkan jälkeen.2

Afrikka-kokoelman esineistöön kuuluu eri heimojen (luo, ndome kikuja, ngo kikuja, 

masai, njyrere ganda, ganda, masai, kamba, dorobo3) esineitä. Esineisiin lukeutuu 

muun muassa tanssi- ja sotakilpiä4, soittimia5 sekä useita nuijia6. Erilaisia vaatteita ja 

koruja on lukuisia; naisten vaatekappaleita7, soturin juhlavaate8, päähineitä9  sekä 

rannerenkaita10. Kokoelmiin kuuluu lisäksi luonnontieteellistä aineistoa, kuten 

kasvinäytteitä11 sekä eri eläinten osia ja luita. Eläinkirjo on monipuolinen vaihdellen 

suurten nisäkkäiden kalloista pikkueläinten nahkoihin ja lintujen sulkiin.12 

Etnografiset esineet kerättiin ostoin ja vaihtokaupalla. Esineitä ostettiin Nairobin 

basaareista ja kiertäviltä kauppiailta.13 Valtaosa esineistä hankittiin kuitenkin suoraan 

paikallisilta asukkailta. Keräyksestä Kirsti kirjoittaa: Luoksemme alkoi oikea 

kansainvaellus, kun Isä oli pyytänyt lomalle lähteviä palvelijoita tuomaan 

kotikylästään kaikenlaisia esineitä. Meille tuli miehiä tuoden keihäitä, kilpiä, 

miekkoja, rumpuja, kalebasseja ja soittimia, jotka Isä osti kokoelmiinsa.14 

Luonnontieteelliset aineistot kerättiin itse ja ne liittyvät matkan aikaiseen 

metsästysharrastukseen, johon osallistuivat Akseli ja  Jorma Gallen-Kallelan lisäksi 

kantajiksi ja apulaisiksi värvätyt paikalliset. Etnografiset ja luonnontieteelliset 

aineistot yhdessä muodostavat kokoelman, jonka painotus on esineiden kohdalla 

hyvinkin kansatieteellinen ja luonnontieteellisten 

1 Koivunen 2011, 98-99 & 2015, 193.
2 Koivunen 2011, 102.
3 Heimonimet on poimittu museon kokoelmanhallintajärjestelmästä ja voivat olla vanhentuneita.
4 Sotakilpi GKM-60 ja GKM-61, Puhvelinnahkakilpi GKM-62 ja GKM-63, Tanssikilpi GKM-64-67.
5 Esim. rumpu GKM-68, kalistin GKM-95.
6 Nuija GKM-80-90.
7 Esim. Naisen vaatekappale GKM-3720, GKM-3721 ja, GKM-4011.
8 Soturin juhlavaate GKM-91.
9 Strutsinsulkapäähine GKM-69, päähine GKM-133, nahkapäähine GKM-143.
10 Rannerengas GKM-6047 ja  GKM-6234-6236.
11 Esim. Kasvinosia ja suuri neulanen GKM-6061, Palmun rungon kappaleita GKM-136-137, kasvikokoelma 
GKM-6229
12 Esim.  Puhvelin kallo GKM-51, muurahaiskävyn nahka GKM-49, sarvikuonon sarvi GKM-6205, antiloopin 
sarvet GKM-52 ja GKM-53,  hammasvalaan selkärankaa GKM-6217, marabu-haikaran sulka GKM-6256.
13 Koivunen 2011, 99.
14 Gallen-Kallela 1982, 51.
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kokoelmien kohdalla paljolti metsästyskulttuuria esittelevä. Eläinten nahat ja luut 

ovat ammutuista eläimistä ja kertovat enemmänkin siitä, millaiset eläimet 

matkalaisia kiinnostivat ja millaisen kaataminen innoitti metsästäjää eniten. Erityisen

hyvä kontekstitietolähde Afrikka-aineistoille on Akseli Gallen-Kallelan Afrikka-kirja.

Varsinaisesti keräystoiminnasta taiteilija ei valitettavasti kirjoita kovinkaan tarkasti, 

mutta teos luo ikää kuin maiseman esinekokoelmalle ja kirjassa kuvailtujen 

tapahtumien avulla pystyy paikallistamaan Afrikka-kokoelman aineistoja. Esimeriksi

kulttuurihistorialliseen kokoelmaan kuuluvan krokotiilin hankkiminen on kuvailtu 

teoksessa tarkasti.1 Myös erilaisia toimia, jotka kuuluivat eläinten museaaliseen 

säilömiseen, on teoksessa kuvailtu useissa kohdissa: Minulla on askaretta kasvien 

kuivaamisessa, eläinten nylkemisessä, hyönteisten merkitsemisessä ja spriipulloihin 

tallettamisessa.2  – Eläinten kallot kaivettiin maakuoppiin, missä ne muutaman päivän

kuluessa niin kypsyivät, että ne oli helppo puhdistaa ja liittää kokoelmiin.3 – Keskelle 

kenttää olimme jo alussa rakentaneet saalista varten puurungoista ja 

palmunkuiduista alkuasukkaitten avulla suurehkon kuivaushuoneen, jossa kaikilla 

ilmoilla oli hyvä säilyttää kokoelmiin tulevaa saalista.4 Myös perhe osallistui 

kokoelman kartuttamiseen ja säilömiseen, mistä Kirsti kirjoittaa Istuimme 

kuistillamme lämpimässä yössä kuunnellen näitä ääniä. Pöydän valkoiselle liinalle 

kokoontui sadoittain erilaisia hyönteisiä öljylampun houkuttelemina. Näitä 

keräsimme ahkerasti ja pistimme spriipurkkiin; ne lahjoitettiin sitten Helsingin 

yliopistolle kuten myös monet muut eläinten nahat ja sarvet, jotka otettiin talteen 

isän ampumista eläimistä.5 

Gallen-Kallelan Museon arkistossa on säilynyt Afrikan matkaan liittyvää 

paperiaineistoa, kuten kuitteja, matka-asiakirjoja ja muistiinpanoja. Myös 

perinpohjainen matkaan valmistautuminen näkyy arkistoaineistoissa. Esimerkiksi 

matkasuunnitelmat ja sademääräarviot kertovat matkaa edeltävistä selvitystöistä.6 

Avartavaa aineistoa on myös taiteilijan taloutta käsittelevässä Economica-arkistossa.7

Afrikan matkan arkistoa löytyy lisäksi Kansallisarkiston Akseli Gallen-Kallelan

1 Gallen-Kallela 1931, 232-236. Krokotiilin nahka GKM-48.
2 Gallen-Kallela 1931, 149.
3 Gallen-Kallela 1931, 159.
4 Gallen-Kallela 1931, 199.
5 Gallen-Kallela 1992, 468
6 Akseli Gallen-Kallelan henkilökohtainen arkisto sekä luetteloimaton lahjoituserä. Gallen-Kallelan Museo.
7 Akseli Gallen-Kallelan Economica. Gallen-Kallelan Museo. Kt. esim. Lampinen 2008b. 
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arkistosta.1 Taiteilija dokumentoi matkaa myös valokuvin, joissa kuvataan 

matkantekoa, arkea ja kaadettuja eläimiä.2 Matkaan linkittyy myös moni useampi 

teos perheen kotikirjastossa.3 Tulkintoja tehdessä erityisesti Afrikan-matkaa 

käsittelevä laaja kirjallisuus tarjosi hyvän kontekstipohjan Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallisen kokoelman Afrikka-aineistojen tulkitsemiselle. Arkistoaineisto 

kävi dialogia esineiden kanssa, kun kokoelman esineet linkittyivät arkistoaineiston 

kauppakuitteihin ja matkalippuihin. Sekä Akseli Gallen-Kallelan Afrikka-kirja että 

Kirsti Gallen-Kallelan muistelmat asettivat esineet ja arkistoaineistot aikaan ja 

paikkaan. Tulkintojen muodostamista avustivat myös aiheesta tehdyt aiemmat 

tutkimukset. Erityisen hyödylliseksi osoittautui Leila Koivusen keräilyä käsittelevä 

artikkeli, jota varten tutkija on selvittänyt hyvinkin yksityiskohtaisesti Afrikan 

matkaan liittyviä tapahtumia.4

Kuten kahden aiemmankin kokonaisuuden kohdalla, tarkastelin myös Afrikka-

kokoelmaa Susan M. Pearcen määrittämien keräystapojen kautta.5 Toisin kuin arjen 

eksoottisten esineiden tai kansatieteellisten aineistojen kohdalla, Afrikka-kokoelman 

keräystä on määrittänyt paljolti systemaattinen keräys. Systemaattisuus ilmenee 

tarkastelemalla kulttuurihistoriallisen kokoelman Afrikasta tuotuja esineitä 

kokonaisuutena. Esineistä muodostuu eheän oloinen ja monipuolinen kokonaisuus, 

joka on kerätty ainakin jossain määrin museokeräyksen periaatteita noudattaen. 

Aineistojen kohdalla myös niiden keräyskonteksti tunnetaan. Keräystoiminnassa 

Gallen-Kallela perheineen on ehkä pyrkinyt kokonaisvaltaiseen Afrikan 

alkuperäisväestöjen kuvaukseen, eli systemaattisellle keräystavalle tyypilliseen 

tapaan, yleiseen esitykseen vieraasta kulttuurista. Leila Koivunen on tulkinnut 

Gallen-Kallelan noudattaneen keräyksessään myös pelastustyön keruumotivaatiota. 

Taiteilija on kokenut tarpeelliseksi dokumentoida eurooppalaisen kulttuurin 

paineessa katoavaa alkuperäisväestön kansankulttuuria.6 

1 Akseli Gallen-Kallelan arkisto. Kansallisarkisto.
2 Valokuva-arkisto. Gallen-Kallelan Museo.
3 Esim. A. Petel: Equipements Coloniaux 1683, British East Africa. Big Game Hunting and Scientific 
Explorations 1949, Deutsche Ost-Afrika-Line. Handbuch 1959, 1960 (2 kpl), Jumelle, Henri: Les Cultures 
Coloniales. Plantes alimentaires 1596 sekä Plantes industrielles & medicinales 1597. Akseli ja Mary Gallen-
Kallela kotikirjasto. Gallen-Kallelan Museo. 
4 Koivunen 2011. 
5 Pearce 1992, 68-69.
6 Koivunen 2015, 193.
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Vaikka osa aineistoista päätyi Antellin kokoelmiin, Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa olevat Afrikka-aineistot muodostavat oman 

selkeän kokonaisuutensa, oman Afrikka-näyttelyn. Muistoesineen statuksen Afrikasta

tuodut aineistot saivat Tarvaspään ateljeekotiin saapuessaan. Tarvaspään 

ateljeerakennuksen yläkertaan tehtiin 10 metriä pitkä huone; se oli tarkoitettu 

Afrikka-museoksi, ja sinne ripustettiin kaikki kikujukilvet, masaikeihäät ja miekat 

punaisissa huotrissaan, hyllyille pienemmät esineet.1 Poistettuna alkuperäisestä 

merkityksestään ja sijoitettuna uuteen kontekstiin, eksoottiset Afrikan esineet 

toimivat perheelle muistojen säilyttäjinä. Kotinäyttely oli perheelle keino palata 

ikävöityyn Afrikkaan sekä keino käsitellä siellä elettyä aikaa ja kokemuksia.2 

Ulkopuolisille Afrikka-huone näyttäytyi eksoottisena vierasta kulttuuria esittelevänä 

museonäyttelynä, ei niinkään muistojen tilana.

Fetistinen keräystapa ilmenee Afrikka-kokoelman kohdalla metsästykseen liittyvässä 

aineistossa. Fetistisen kokoelman esineet ja niiden muodostama kokoelma ovat 

keräilijän tapa määrittää omaa persoonallisuuttaan.3 Afrikassa kerätyt aineistot eivät 

kuitenkaan ole enää samalla tavalla vahvasti Akseli Gallen-Kallelan kiinnostuksen 

kautta valikoituneita kuin esimerkiksi Pariisissa kerätyt esineet. Fetistisen 

keräystavan mukainen tulkinta ei täten päde täysin puhtaasti Afrikka-aineiston 

kohdalla. Henkilökohtaisiin mielenkiinnon kohteisiin voisivat osaltaan viitata 

matkalta tuodut 'metsästystrofeet'. Metsästyskulttuurin voitonmerkit eli trofet 

liittyivät valkoisen miehen metsästyskulttuuriin ja miehisen urhoollisuuden ja 

sosiaalisen statuksen esittämiseen.4 Leila Koivusen tulkinnan mukaan Afrikan 

matkalla metsästys ja eläintieteellinen keruu oli Gallen-Kallelalle jopa etnografista 

keräilyä mieluisampaa. Eläinten ruhoista saadut sarvet, nahat ja kallot palvelivat 

tiedettä, mutta toimivat myös matkalla saatujen kokemusten muistoesineinä. 

Luonnontieteellisten aineistojen keruuta eivät lopulta ohjanneet tieteelliset tavoitteet 

vaan metsästäjän halu ja pyrkimys hallita ympäristöään.5 Fetistinen näkemys ilmenee

lähinnä kokoelman sisällössä, taiteilijan pyrkimyksenä määrittää itseään 

suurikokoisten metsästyssaaliiden kautta metsästäjän roolissa. 

1  Gallen-Kallela 1992, 509.
2 Pearce 1992, 73.
3 Pearce 1992, 84.
4 Koivunen 2011, 101.
5 Koivunen 2011, 101-102.
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5. Tulkintoja henkilöhistoriallisesta kokoelmasta

Museokokoelmat syntyvät monen eri tekijän vaikutuksesta. Tässä tutkielmassa olen 

tarkastellut Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisen kokoelman historiaa ja 

kokoelman sisältöön vaikuttaneita tekijöitä kokoelmatutkimuksen ja 

esinetutkimuksen näkökulmista. Keräilytutkimukselliset teoriat nousivat tärkeäksi 

tulkintojen avustajaksi tarkastellessani yksittäisen henkilön vaikutusta 

museokokoelman sisältöihin. Lähestyin Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistoriallista kokoelmaa pohtimalla millaisin periaattein 

henkilöhistoriallinen kokoelma on muodostunut ja mitkä tekijät siihen ovat 

mahdollisesti vaikuttaneet.

Henkilöhistoriallisen museon kohdalla yksittäisen henkilön panos ja merkitys 

museokokoelmalle voi olla merkittävä. Henkilöhistoriallisen museon kokoelma 

kertoo toisaalta yhteisestä ja jaetusta kulttuurista, mutta myös yksilöllisistä 

kokemuksista.1   Omaelämäkerrallisen museon sisällössä ja kokoelmassa näkyy 

omistajan ja kerääjän vaikutus. Omaelämäkerrallinen museo voi olla museon 

”päähenkilön” omana aikanaan perustama tai jälkikäteen hänen näkymyksiensä 

mukaan rakennettu representaatio historiallisesta henkilöstä.2 Omaelämäkerrallisen 

museon tutkimus lisää kyseisen museokokoelman kontekstitietoja, mutta voi antaa 

uusia näkökulmia myös laajempien kulttuuristen ilmiöiden tulkinnalle. Gallen-

Kallelan Museon kulttuurihistoriallinen kokoelma tarjoaa mikrohistoriallisen 

näkökulman henkilön elämään. Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa 

kokoelmassa taiteilija Akseli Gallen-Kallela on vahvasti läsnä ja kokoelmaesineiden 

tulkinta onkin täten paljolti mikrohistoriallista tutkimusta. 

Tutkielmassani tarkastelen Akseli Gallen-Kallelan vaikutusta museokokoelmaan 

kahden pääteemaan kautta. Pääteemojen avulla jaoin museon kulttuurihistoriallisen 

kokoelman Akseli Gallen-Kallelan omistamiin ja kokoamiin aineistoihin. Nämä 

pääteemat jaoin edelleen pienempiin temaattisiin esineryhmiin. Jaot pohjautuvat 

museon kulttuurihistoriallisen kokoelman aineistojakoon sekä 

1 Hill 2012, 1.
2 Nemec 2012, 279.
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kokoelmahallintajärjestelmässä esiintyviin pienkokoelmiin. Näistä toinen, eli Akseli 

Gallen-Kallelan kokoamat aineistot, tarjosi mahdollisuuden henkilöhistoriallisten 

tulkintojen tekoon. Akseli Gallen-Kallelan keräämistä ja kokoamista esineryhmistä 

heijastuu yksityisen keräilijän kokemus menneestä. Tämän kontekstin rikkaus on 

erityisesti sen yksilöllisyydessä ja välittämässä kertomuksessa.1 Tässä osiossa olevia 

esineryhmiä yhdistää niiden kerääjä ja kokoelman luoja, Akseli Gallen-Kallela. 

Näihin esineisiin museaalinen arvo ja konteksti on yhdistetty jo taiteilijan elinaikana.

Taiteilijan vaikutus kyseisiin kokoelmaosioihin ja niiden sisältöihin on tulkintani 

mukaan niin vahva, että se näkyy myös aineistojen museoimisprosessissa. Näiden 

aineistojen kohdalla museoimisprosessi on itseasiassa saanut alkunsa jo Gallen-

Kallelan toimesta Kalelan museoparven ja Afrikkamuseon kautta.2

Henkilöhistoriallisen museon tarkastelussa on kuitenkin huomioitava mitkä eri seikat

ovat historiallisen henkilön lisäksi mahdollisesti vaikuttaneet kokoelman 

olemassaoloon ja nykyiseen muotoon. Tulkintojeni mukaan Gallen-Kallelan Museon 

kohdalla, erityisesti taiteilijan jälkeläiset ja heidän tulkintansa Akseli Gallen-

Kallelasta sekä Gallen-Kallelan Museon kokoelmapolitiikasta, ovat olleet taiteilijan 

lisäksi merkittävä tekijä kokoelmanmuodostumisprosessissa. Tämän lisäksi 

museokokoelman muotoon ovat vaikuttaneet erilaiset elämänvaiheisiin ja 

yhteiskunnalllisiin muutoksiin liittyvät tapahtumat eri aikoina. Kokoelmaan 

vaikuttavat tekijät voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia ja ne ohjaavat 

kokoelmien sisällöllistä muodostumista.3 Gallen-Kallelan Museon kohdalla tällaisista

tekijöistä erityisesti sattumalla, lahjoittajalla ja ympäröivällä kulttuurilla on ollut 

merkitystä valintoja tehtäessä.4 

Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa nämä tekijät ovat 

vaikuttaneet erityisesti ensimmäiseen pääteemaan sisältyvien esineryhmien 

muodostumisessa. Akseli Gallen-Kallelan omistamia esineitä sisältävät 

pienkokoelmat ovat jonkun muun kuin Akseli Gallen-Kallelan muodostamia ja täten 

niiden 

1 Pöyhtäri 1996, 97.
2 Kalelan museoparvesta kt. esim. Gallen-Kallela  1948, 103, 1960, 8-9, 1992, 278-279. Afrikkamuseosta esim. 
Gallen-Kallela  1960, 8-9, 1992, 509 & Koivunen 2011, 2015.
3 Kostet 2007, 152.
4 Kostet 2007, 152-154.
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valikoitumisessa näkyy erityisesti sattuman vaikutus.1 Taiteilijan kokoamat aineistot 

jakavat saman yhteisen henkilöhistoriallisen kontekstin kuin omistamatkin aineistot. 

Omistetut esineryhmät eivät  kuitenkaan ole samalla tavalla Akseli Gallen-Kallelan 

vallikoimia ja museaalisilla arvoilla ladattuja, kuin hänen tiettävästi kokoamansa 

aineistot.Omistetuissa aineistoissa korostuu erityisesti perheen olemassaolo ja 

vaikutus kokoelman sisältöön. Taiteilijatarvikkeet, luonnon antimet, perheen arkiset 

esineet ja matkailuun liittyvät aineistot kertovat kaikki tavallisesta arjesta ja perheen 

elämästä. Aineistoja yhdistävät niiden yhteisöllisyys ja käyttötavat.

Pääteemojen sisällä olevien temaattisten pienkokoelmien tulkinnassa hyödynsin 

erityisesti Susan M. Pearcen keräämistapajakoa.2 Keräystavat ovat muodostuneet 

Pearcen museokokoelmien tulkinnasta, mutta niiden soveltaminen sopi hyvin 

erityisesti Akseli Gallen-Kallelan keräilystä kertovan kokoelmaosion tulkintaan. 

Pearce jakaa museoiden keräystavat kolmeen muotoon: muistoesineiden 

keräämiseen, fetistiseen keräämiseen sekä systemaattiseen keräämiseen. 

Tarkastelemalla Gallen-Kallelan keräilytoimintaa ja siihen liittyvää museotilojen 

muodostamista Pearce jaon kautta, pystyin tekemään tulkintoja taiteilijan 

keräämistavoista ja keräilyn takana olevista vaikuttimista ja ilmiöistä. 

Kulttuurihistoriallisen kokoelman esineiden kautta muodostin kolme esineryhmää, 

Pariisin aikainen keräily, kansatieteellinen keräily sekä Afrikan keruumatka, jotka 

kaikki omalta osaltaan kertovat taiteilijan keräily- ja museoharrastuksesta. Aineistoja 

yhdistää niiden kerääjä ja henkilökohtainen konteksti.

Yksi osa työstäni oli Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisen kokoelman 

tarkastelu osana suurempaa kokonaisuutta: muissa museoissa olevia 

kulttuurihistoriallisia aineistoja. Tämä osio sijoittuu tutkimustekstissäni Gallen-

Kallelan Museon kokoelmatarkastelua ennen, sillä se luo pohjan ja vertailualustan 

valitun yksittäisen museokokoelman tarkastelulle. Pystyäkseni tekemään tulkintoja 

yksittäisestä henkilöhistoriallisesta museokokoelmasta, oli minun oleellista 

paikallistaa myös muihin museoihin mahdollisesti päätyneet aineistot ja niiden 

sisältö. Näiden aineistojen  tarkastelu auttoi tulkitsemaan Gallen-Kallelan Museon 

1 Kostet 2007, 153 & Pearce 1992.
2 Pearce 1992, 68-88.
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kulttuurihistorialliseen kokoelmaan päätyneitä esineitä ja vaikuttimia tehtyjen 

valintojen taustalla. Gallen-Kallelan museon on kokoelmakartunnan kautta 

tarkasteltuna passiivinen vastaanottaja, joten lahjoittajien motiivien ja näkemysten 

määrittäminen oli oleellinen osa tulkintaa. Tämän museokokoelmia vertailevan 

tulkinnan kautta määrittelin Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisen 

kokoelman käsittävän erityisesti henkilöhistoriallista aineistoa taiteilijan ammatin 

painotuksella.

Moniaineistoisuus mahdollisi tutkimuskohteen monipuolisen tulkinnan. Teppo 

Korhosen mukaan paras tutkimustulos saadaan, kun materiaalisen kulttuurin 

tutkimuksessa yhdistetään useita eri näkökulmia.1 Yhdistämällä Gallen-Kallelan 

Museon kulttuurihistorialliseen kokoelmaan arkistoaineistojen ja kirjallisuuden 

tarjoamia kontekstitietoja, sain tulkintoihini syvyyttä ja varmuutta. Laaja Akseli 

Gallen-Kallelaa käsittelevä kirjallisuus auttoi kulttuurihistoriallisten kontekstien 

muodostamisessa ja aiheeseen perehtymisessä. Taiteen ja valokuvien visuaalinen 

tarkastelu auttoi aineistojen paikallistamisessa ja ajoittamisessa. Moniaineistoisuus 

edellytti usean eri tutkimusmenetelmän yhdistämistä, ja kulttuurianalyysin, 

kulttuurihistoriallisen kontekstoinnin ja lähiluvun avulla pystyin muodostamaan 

monikerroksisia tulkintoja.

Gallen-Kallelan Museon esinekokoelman tutkimus ei ehkä mullista Akseli Gallen-

Kallelaan liittyvää tutkimuskenttää; tutkimustulokset eivät paljasta synkkiä 

salaisuuksia taiteilijan elämästä tai  kerro jotain uutta ja ennenkuulumatonta. Ennen 

kaikkea esineiden tulkinta vahvistaa jo olemassa olevaa tietoa ja tutkimusta, mutta 

erilaisesta näkökulmasta. Esineiden läsnäolo arjessa käsitetään usein 

itsestäänselvyydeksi, silmä saattaa jopa sokeutua arjen esineille. Silti ne 

näkymättöminäkin olleessaan kertovat kulttuuristamme, eletystä ajasta ja 

omistajastaan. Kukin viehättyy elämänsä aikana erilaisista asioista, ja esineet ovatkin

yhdenlainen todiste käyttäjänsä mielenkiinnon kohteista ja elämän sisällöstä.2 

Esinetutkimuksen avulla museoesineiden kontekstitiedot voivat täydentyä ja täten 

käyttökin lisääntyä. Henkilöhistoriallinen tulkinta voi lisätä mahdollisuuksia myös 

laajempien kulttuuristen ilmiöiden tulkinnalle.

1 Korhonen 1999, 32.
2 Pearce 1992.
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Tutkimukseni tuoma uusi tieto liittyy Gallen-Kallelan Museon 

kulttuurihistorialliseen kokoelman tarkasteluun kokonaisajatuksen kautta. 

Museokokoelmat eivät ole objektiivisia, vaan kätkevät sisäänsä kokoelman 

syntyvaiheisiin vaikuttaneita tekijöitä, kuten kerääjän, lahjoittajan tai 

museotyöntekijän valintoja.1 Kokoelmatutkimuksen avulla museot voivat selkeyttää 

kokoelmatietojaan ja kokoelmarakennettaan sekä määrittää museokokoelmien 

syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Museoesineen museaalista ja yhteiskunnallista arvoa 

voidaan lisätä kontekstitietojen ja keräyskontekstien määrittämisellä. Esineen paikka 

tietyn museokokoelman osana on myös oleellinen kontekstin ja määritysten 

rakentaja. Kokoelmatutkimuksen avulla voidaan myös hahmottaa kokoelma osana 

suurempaa museoiden ja muistiorganisaatioiden ketjua. Näin saadaan perspektiiviä 

kokoelman sisältöön sekä käsitys siitä, millainen tehtävä museokokoelmalla on 

yhteisen kulttuuriperinnön esittäjänä.2

Akseli Gallen-Kallelan elämän esineet tarjoavat mahdollisuuksia lisätutkimukselle. 

Pro gradu -tutkielman pituuden vuoksi aineiston rajaus oli välttämätöntä pysyäkseni 

rajatun sivumäärän sisällä ja aikataulussa. Monia mahdollisia aineistoja, jotka 

voisivat tuoda esine- ja kokoelmatutkimukseen syvempiä tulkintamahdollisuuksia, 

on saatavilla. Esinetutkimukseen voisi edelleen yhdistellä erilaisia arkistolähteitä, 

erityisesti Akselin itse kirjoittamiaan pohdintoja ja mietelmiä. On mahdollista, että 

taiteilijan luonnoskirjojen lehtisillä on pohdintaa myös esineistä ja museoista. Tämän

aineiston rajasin kuitenkin oman tutkimukseni ulkopuolelle sen sisällön painottuessa 

lähinnä taiteeseen. Muistioiden, ajatelmien ja julkaisemattomien muistelmien 

yksityiskohtainen läpikäynti voisi avartaa taiteilijan mietemaailmaa entisestään, 

samoin kirjeaineiston kattava tarkastelu esineiden näkökulmasta. Ehkä taiteilijan 

töissä esiintyvästä esineistöstä voisi muodostaa jonkinlaisen esineryhmän, joka 

kertoisi mahdollisesti taiteilijan esteettisistä arvoista esinemaailman suhteen. Myös 

arjen valokuvat ja niissä esiintyvät esineet paljastaisivat mahdollisia erilaisia 

arvoasetelmia, joita Gallen-Kallela esineisiin ehkä heijasti. Perheen valokuvien 

avulla voisi myös lisätä esineiden kontekstitietoja sijoittamalla esineet tarkasti 

tiettyihin paikkoihin ja aikoihin valokuvien mukaan, samalla voisi seurata esineiden 

matkaa perheen mukana.

1 Kostet 2007, 142-154.
2 Pettersson 2010, 174-187 & Häyhä, Jantunen & Paaskoski 2015.
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Valokuvien avulla olisi myös mielenkiintoista muodostaa rekonstruktioita kuvissa 

esiintyvistä interiööreistä. Gallen-Kallelan Museon kulttuurihistoriallisessa 

kokoelmassa on lisäksi mielenkiintoisia esineitä, joille en omassa tutkimuksessani 

löytänyt muita henkilöhistoriallisia konteksteja, kuin minkä museo jo esineille 

asettaa. Olisi mielenkiintoista yrittää selvittää millainen on esimerkiksi lasipullossa 

olevan käärmeen1 tai kivikautisten kiviterien2 keräyskonteksti. Kokoelmaesineitä 

voisi tutkia myös erityisosaamisen näkökulmasta, esimerkiksi tarjoamalla eksoottisia 

tai luonnontieteellisiä  aineistoja yhä enemmän näihin erikoistuneiden tutkijoiden 

käyttöön. Muiden museoiden Gallen-Kallelaan liittyvät esinekokoelmat ja niiden 

tulkinta lisäisivät jo tässä tutkimuksessa kerättyä kokoelmatietoa ja käsityksiä 

taiteilijan yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Esinekartoituksen ulottaminen 

ulkomaisiin museokokoelmiin voisi myös olla mielenkiintoinen näkökulma taiteilijan

vaikutuspiiriä ajatellen.

1 Käärme lasipullossa GKM-872.
2 Kiviteriä (kivikaudelta) GKM-1011 ja GKM-1012.
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