
PEKKA HALONEN  
 

taidemaalari 

 

naimisissa, isä,  

kahdeksan lasta 

 

asui Tuusulassa 

 

rakasti luontoa, tarkkaili lintu-

ja, tarvitsi maaseudun rauhaa, 

kalasti 

 

työskenteli ateljeessa, suunnitteli ateljeekodin perheelleen 

 

herrasmies, luki paljon,  

maailman pohdiskelija 

 

taisteli luomistyön kanssa 

 

soitti ja nautti musiikista 

 

 läheinen lastensa kanssa, lapset olivat isän malleina 

 

Kalevalasta innostunut 

 

arvosti aitoutta, harvasanainen, huumorintajuinen 

AKSELI GALLEN-KALLELA 
 

taidemaalari 

 

naimisissa, isä,  

kolme lasta  

(yksi kuoli lapsena) 

 

asui Ruovedellä ja Espoossa,  

matkusti paljon,  

teki safarimatkoja Afrikassa 

 

tarvitsi maaseudun rauhaa 

 

työskenteli ateljeessa, suunnitteli ateljeekodin perheelleen 

 

”taiteilijasielu” (boheemi), kokeilunhaluinen uudistaja,  

oman tiensä kulkija 

 

suunnitteli kalusteita ja tekstiilejä,  

suomalaisen taidegrafiikan uranuurtaja 

 

lapset olivat isänsä malleina  

 

Kalevalasta innostunut 

 

ulospäin suuntautunut, kiivas, vahva itsetunto 



EINO LEINO  

 

kirjailija, runoilija, lehtimies,  

näytelmäkirjailija, pakinoitsija 

 

useita kertoja naimisissa,  

isä, yksi tytär 

 

kielitaitoinen, käänsi  

kirjallisuutta  

 

 

valistaja, teräväsanainen kriitikko 

 

erittäin tuottelias (kirjoitti ahkerasti) 

 

levoton, matkusteli paljon 

 

”taiteilijasielu” (boheemi), kokeilunhaluinen uudistaja,  

oman tiensä kulkija 

 

julkisuuden henkilö (julkkis) 

 

Kalevalasta innostunut 

 

intohimoinen, hyvä seuramies, 

toisaalta seurallinen, toisaalta ihmiskammoinen 

JEAN SIBELIUS  

 

säveltäjä 

 

naimisissa, isä, kuusi tytärtä 

(yksi tyttäristä kuoli lapsena) 

 

asui Tuusulassa,  

matkusteli paljon 

 

rakasti luontoa, tarkkaili lintu-

ja, tarvitsi maaseudun rauhaa 

 

herrasmies, sivistynyt,  

syvällinen ajattelija ja maailman pohdiskelija 

 

taisteli luomistyön kanssa, kriittinen,  

tarvitsi hiljaisuutta työskennellessään 

 

soitti ja nautti musiikista 

 

”taiteilijasielu” (boheemi), kokeilunhaluinen uudistaja 

 

Kalevalasta innostunut 

 

huumorintajuinen, herkkähermoinen, suurpiirteinen 

 



MAIJA HALONEN  

 

kotiäiti 

 

vastasi taloudenhoidosta,  

taisteli rahanpuutteen kanssa 

 

naimisissa taiteilijan kanssa,  

äiti, kahdeksan lasta 

 

asui Tuusulassa, oli kotoisin 

Sortavalan Myllykylästä 

 

hoiti puutarhaa, kasvatti mehiläisiään 

 

sivistynyt, luki paljon 

 

kielitaitoinen, käänsi kirjallisuutta,  

puhtaaksikirjoitustöitä Juhani Aholle 

 

soitti ja nautti musiikista, opetti pianonsoittoa, lauloi  

 

vieraanvarainen emäntä 

 

ahkera, käytännöllinen, perhekeskeinen 

 

 

AINO SIBELIUS 

 

kotiäiti 

 

vastasi taloudenhoidosta,  

taisteli rahanpuutteen kanssa 

 

naimisissa taiteilijan kanssa, 

äiti, kuusi tytärtä 

(yksi tyttäristä kuoli lapsena) 

 

veli oli Eero Järnefelt 

 

asui Tuusulassa 

 

hoiti puutarhaa, omenat erikoisuutena 

 

 sivistynyt, opetti lapsiaan kotona 

 

kielitaitoinen, käänsi kirjallisuutta,  

puhtaaksikirjoitustöitä Juhani Aholle 

 

soitti ja nautti musiikista 

 

kärsi alakuloisuudesta, varjeli miehensä työrauhaa 

 

 



JUHANI AHO  

 

Suomen ensimmäinen  

ammattikirjailija, lehtimies,  

kirjoitti näytelmiä 

 

naimisissa taiteilijan kanssa, 

isä, kolme poikaa 

 

asui Tuusulassa 

 

maailman pohdiskelija,  

valistaja 

 

vietti ulkoilmaelämää, kalasti (myös perhoilla),  

teki pitkiä hiihtoretkiä 

 

kielitaitoinen 

 

naistenmies, hurmuri 

 

hyvä keskustelija ja seuramies, vetovoimainen 

 

oman tiensä kulkija, ei välittänyt muiden mielipiteistä 

 

itsekäs, hyvä itseluottamus, ahkera, leikkisä,  

pystyi laskemaan leikkiä itsestään, haikea ja vakava 

VENNY SOLDAN-BROFELT 

 

taidemaalari, kuvittaja,  

suunnitteli koruja 

 

vastasi taloudenhoidosta 

 

ei tyytynyt pelkästään vaimon 

osaan, naimisissa taiteilijan 

kanssa, äiti, kaksi poikaa 

 

asui Tuusulassa, työskenteli 

ateljeessa 

 

hoiti puutarhaa 

 

kielitaitoinen, innostunut teatterista 

 

läheinen lastensa kanssa, lapset olivat äidin malleina  

 

”taiteilijasielu” (boheemi), oman tiensä kulkija, 

 tunsi oman arvonsa 

 

pukeutui myös housuihin 

 

ennakkoluuloton, suvaitsevainen 

 



J. H. ERKKO  

 

kirjailija, runoilija, opettaja, 

lehtimies, kirjoitti näytelmiä 

 

sinkku/vanhapoika, ei lapsia 

 

kaipasi perhe-elämää  

 

rakennutti talon Tuusulaan, 

jonka Pekka Halonen suunnit-

teli, matkusti paljon 

 

 

rakasti luontoa, tarkkaili lintuja, tarvitsi maaseudun rauhaa 

 

valistaja, kansan sivistäjä, aktiivinen poliittisesti,  

suosittu juhlapuhuja 

 

taisteli luomistyön kanssa 

 

kielitaitoinen 

 

heikko terveys, vietti aikaa parantoloissa 

 

kiivas, kärsi yksinäisyydestä, romantikko, herkkä, avulias 

 

EERO JÄRNEFELT  

 

taidemaalari,  

piirustuksen opettaja 

 

naimisissa, isä, viisi lasta 

 

sisar oli Aino Sibelius 

 

asui Tuusulassa 

 

työskenteli ateljeessa 

 

 

sivistynyt, oppinut, kulttuurikodin kasvatti 

 

hyvä raha-asioissa 

 

tasapainoinen ja hillitty herrasmies 

 

taisteli luomistyön kanssa, itsekriittinen 

 

läheinen lastensa kanssa, lapset olivat isän malleina 

 

sulkeutunut, harkitseva ja järjestelykykyinen,  

taipuva itseironiaan, tyyni ja rauhallinen 

 



SAIMI JÄRNEFELT 

 

kotiäiti, ei tyytynyt pelkästään 

vaimon osaan 

 

vastasi taloudenhoidosta 

 

 taiteilijan kanssa naimisissa, 

äiti, viisi lasta 

 

asui Tuusulassa 

 

rakasti luontoa, tarvitsi maaseudun rauhaa 

 

hoiti puutarhaa 

 

näytteli nuorena, innostunut teatterista 

 

kielitaitoinen, käänsi kirjallisuutta 

 

läheinen lastensa kanssa 

 

kärsi yksinäisyydestä miehensä ollessa poissa kotoa 

 

kiivas, toimelias, helposti innostuva, äkkipikainen 


