
Teksti: Marjut Hjelt

Minna Canth on yksi Suomen merkit-
tävimmistä kirjailijoista. Hän kiinnit-
ti usein ja vahvasti huomiota – muun 
muassa papistoa ja virkamiehiä ärsyttä-
en – naisten, köyhien ja sairaiden ase-
maan romaaneissaan, näytelmissään ja 
lehtikirjoituksissaan. Minna oli ihmis-
ten tasa-arvon palavasieluinen kan-
nattaja ja siksi hänen syntymäpäivänsä 
19.3. onkin nimetty tasa-arvon päiväk-
si. Tämä tapahtui tosin vasta 106 vuot-
ta kirjailijan kuoleman jälkeen. Omana 
aikanaan hän joutui puolustautumaan 
monin tavoin valtaapitäviä vastaan vaa-
tiessaan naisille muun muassa omien 

varojensa käyttöoikeutta, parempia olo-
ja mielisairaiden laitoksiin ja vaivaista-
loihin. Kaikesta siitä kurjuudesta, mis-
tä Minna kirjoitti, hän oli ottanut selvää 
käymällä itse erilaisissa laitoksissa tutki-
massa niiden oloja.

Minna Canthin maailman-
kuvasta

Minna Canthista tiedetään, että hän oli 
jo lapsena syvästi uskonnollinen. Hän 
näki usein näkyjä ja unia, joissa hän sai 
nuhteita tehtyään jotakin pahaa, ja loh-
dutusta, kun hän oli murheellinen. Pie-

ni Minna sai myös johdatusta ja neuvoja 
silloin, kun hän oli neuvoton. Hän uskoi 
olevansa välittömässä yhteydessä ääret-
tömän kanssa. Hän halusi kuolla, sillä 
oli koulussa oppinut, että Jumala rakas-
taa eniten niitä lapsia, jotka Hän kutsuu 
jo varhain luokseen. Koska Minnan elä-
mä kuitenkin vain jatkui ohi lapsuuden 
ja nuoruuden, hän ymmärsi saaneensa 
oman tehtävänsä maan päällä.

Koska Minna Canth luki paljon eri-
tyisesti ruotsinkielistä kirjallisuutta, 
hän oli perillä eurooppalaisista hen-
kisistä suuntauksista. Hän oli niistä ja 
uskonnosta kiinnostunut, sillä kuten 
hän kirjoitti Juhani Ahon veljelle Kaar-

lo Brofeldtille toukokuussa 1884: ”Usko 
Jumalaan, luottamus hänen johdatuk-
seensa, pyrkimys korkeimpaan siveel-
liseen täydellisyyteen – siinä pohja, jol-
le olen koko elämiseni, koko olemiseni 
rakentanut”. Minna ei ollut tyytyväinen 
1800-luvun lopun viralliseen uskon-
toon, vaan odotti uskontoa, jossa rakas-
tetaan ihmisten lisäksi myös eläimiä ja 
kasveja. Hän myös kaipasi Kristusta, 
joka ei ainoastaan osannut kuolla (toi-
sin sanoen, jonka kuolema ei olisi kes-
keinen asia), vaan joka osaisi elää ja 
näyttää ihmiskunnalle, miten onnellista 
ja onnea tuottavaa elämää voidaan elää 
täällä ”synnin ja murheen laaksossa”.

Näistä lyhyistä katkelmista huo-
maamme, että Minna Canth oli edel-
läkävijä. Voimme myös nähdä yhteyk-
siä spiritualistiseen filosofiaan: Minna 
halusi ihmisille onnellista elämää aika-
na, jolloin luterilainen uskonto kiinnit-
ti huomiota synnintuntoon. Tulisielui-
sena hän käytti joskus niin kiivasta 
kieltä, ettei se aina ollut omiaan edis-
tämään hänen ajamiaan tärkeitä asioi-
ta. Tästä olkoon esimerkkinä ote Min-
nan kirjeestä hyvälle ystävälleen Hilda 
Aspille 26.6.1885: ”Totuutta, oikeutta ja 
valoa täällä estetään, sorretaan. Senhän 
nuo papit itse, nuo pimeyden ruhtinaan 
arvoisat palvelijat, todistavat estämällä 
naista yliopistosta”.

Taistelu vähäosaisten puolesta uuvut-
ti välillä Minnan niin, että hän sairaste-
li ja kääntyi huolineen taivaan puoleen. 
Kun yksi hänen lapsistaan, tytär Hanna, 
kuoli 19-vuotiaana, vaikutus oli syvä. 
”Siitä on nyt kolmatta vuotta, kun mei-
dän Hanna kuoli. Niin syvään se vai-
kutti, ettei se ikinä mielestä mene. Sii-
tä hetkestä asti minä aloin ikään kuin 
irtaantua tästä elämästä ja katse on 
käännetty tulevaa kohti”, kirjoitti Min-
na ystävälleen Ida Bonsdorffille maa-
liskuussa 1892.

Minna näki edelleen merkittäviä unia 
ja 1880-luvun lopussa hänen uniin-
sa ilmestyi hiljattain edesmennyt ystä-
vä, suomentaja ja kriitikko Elias Erkko, 
joka kertoi elämästään toisella puolella.

Kuopio spiritualismin vallassa

Keväällä 1893 spiritualismista, jota 
Minna kutsui spiritismiksi, tuli hänen 
mukaansa varsinainen muoti-ilmiö 

Kuopiossa, siitä puhuttiin ja henkiyh-
teyksiä kokeiltiin. Innostuksen syytä 
ei tiedetä. Tosin samana vuonna Hel-
singissä vieraili tunnettu englantilai-
nen materialisaatiomeedio Madame 
D’Esperance, mutta hän esiintyi jul-
kisesti ja erilaisissa kotipiireissä vasta 
joulukuussa. Hänen vierailunsa herät-
ti huomiota ja muun muassa Suomen 
ensimmäinen naispuolinen ammatti-
entarkastaja ja työsuojelun uranuurta-
ja Vera Hjelt sekä pianisti Selma Kaja-
nus, kapellimestari Robert Kajanuksen 
sisar, osallistuivat Madamen pienistun-
toihin havaintoja tehden ja muistiin 
merkiten.

Minna Canth oli epäilemättä yksi spi-
ritualismin puolestapuhujista Kuopios-
sa. Hän oli löytänyt teosofisen kirjalli-
suuden ja luki kaiken, minkä ruotsiksi 
käsiinsä sai, tutki buddhalaisuutta ja oli-
si ryhtynyt teosofiksi, jos ei ruokavalio 
(ilmeisesti kasvisruoka) olisi muodos-
tunut esteeksi – Minna oli hyvän ruoan 
ystävä. Teosofia vaihtui spiritualismik-
si. Minnan salongissa pidettiin ”seancei-
ta”, niin kuin hän niitä nimitti. Paikalla 
olivat usein Minnan tytär Maiju Canth, 
äitinsä mukaan erinomainen meedio ja 
monia kuopiolaisia ystäviä.

Taiteilijoista Minnan salongin istun-
toihin, jossa yhteys henkimaailmaan 
otettiin lähinnä lasia liikuttamalla, osal-
listuivat kuvataiteilijat Akseli Gallén 
(myöhemmin Gallén-Kallela, ”innokas 
spiritisti” kuten Minna tyttärelleen Elli 
Canthille kirjoitti) ja Pekka Halonen, 
kirjailijoista ja kirja-alan vaikuttajista 
Arvid ja Kasper Järnefelt puolisoineen 
sekä Kaarlo Brofeldt (Minnan mielestä 
hyvä meedio itsekin), papistosta Theo-
dor Brofeldt.

Minna raportoi Saksassa luontaishoi-
toja opiskelevalle tyttärelleen Ellil-
le kesäkuussa 1893, että kun seurue oli 
pyytänyt henkeä sanomaan jotakin Gal-
lén-Kallelalle, henki, Pekka Halosen 
kuollut viulistiveli, oli vastannut: ”Tule-
vaisuus on sinun”. Pekka Haloselle veli 
kertoi, että hänen työnsä tulee yhä saa-
maan kannatusta. Lisäksi veli sanoi: 
”Soma olisi ollut sinua seurata, mut-
ta parempi näin. En olisi jaksanut kum-
minkaan”. (Lahjakas viulisti oli aikalais-
lähteiden mukaan niin hermoherkkä, 
että ennen erästä konserttia hän pakeni 
Ruotsiin asti.)

Maaliskuun lopulla 1893 kuollut tun-

nettu suomalaisuuden kannattaja ja yli-
oppilasaktivisti Lauri Kivekäs ilmestyi 
myös Minnan piirissä ja vastasi piirin 
esittämään, suomenruotsalaista kirjai-
lijaa Karl August Tavaststjernaa kos-
kevaan kysymykseen: ”Tuleeko Tavast-
stjerna vielä kotiin?” – ”Ei, hän kuolee 
pian, ei jaksa elää niin kuin sanotaan, 
pirun ja perkeleen.” Henki kertoi lisäk-
si, että Tavaststjerna oli ”noiduttu ja että 
juoppous ja pahat ihmiset tulevat sorta-
maan hänet”. Akseli Gallén vahvisti istu-
nossa asioiden olevan todellakin näin. 
Lahjakas K. A. Tavaststjerna kuoli 1898 
vain 29-vuotiaana.

Runoutta, huumoria ja  
korkeamman spiritualismin 
kokeiluja

Elokuussa 1893 Minna kirjoitti Elli-tyt-
tärelleen: ”Meille on spiritismi nyt muun 
muassa runoillut. Maiju ja Lyyli Wes-
terlund kuljettivat lasia, eikä heistä ole 
kumpikaan ikipäivinä vielä runoa kir-
joittanut. Silloin vaan pyysimme: sepitä 
meille runo! Ja kohta alkoi lasi liikkua ja 
runo tuli. Lähetän sen tässä sinulle, niin 
näet, millaisia runoniekkoja ne henget 
ovat. Mutta paha vaan, että Maiju, joka 
meillä on mediumina, niin hermostuu 
siitä aina, ettei Aulis mielellään näe mei-
dän pitävän noita sceancia.” Aulis, Mai-
ju Canthin sulhanen, ei ollut iloissaan 
morsiamensa harrastuksesta.

Yksi piirin saamista runoista kuuluu 
näin:

Nouse kantamaan soihtua valon
Kulje pitkä ja kaunis tie,
jossa ihmisten autuus kunniasi on,
sekä taivaan suosio palkkasi lie.

Puolla totuutta saakka kuolemaan
Hellän ankaralla, viisaalla tunnolla
Edessä ajan, jota auttamaan
Käyt innolla, älyllä, kunnolla.

Minnan mediumistinen piiri jatkoi 
toimintaansa kevääseen 1894 asti. Hen-
giltä saatiin sekä runoa että proosaa. 
Välillä piiriin ilmestyi hiljattain edes-
menneen näyttelijä Niilo Salan henki, 
joka puhui Minnan mielestä kummia 
asioita ihmisen elämästä ja kuolemasta. 
Valitettavasti ei tarkemmin tiedetä, mil-
laisia Salan viestit olivat.  Joskus piiris-

Minna Canth 
aikalaisineen 
henkimaailman 
lumoissa
Monet taiteilijat ja tieteentekijät kiinnostuivat 1800-luvun lopulla teosofiasta, 
spiritualismista tai spiritismistä, niin kuin siihen aikaan spiritualismia kutsuttiin. 
Ihmisen korkeampi olemuspuoli ja yhteydet henkimaailmaan kiinnostivat myös 
suomalaistaiteilijoita. Kirjailija Minna Canth (1844–1897) avasi Kuopion kotinsa 
Kanttilan ovet monenlaisille ihmisille. Minnan salongissa keskusteltiin ja parannettiin 
maailmaa, myös henkimaailman kanssa.

Kuvitus: Kristiina Erkko
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sä istujat kysyivät arkisia asioita, kuten 
mistä löytäisi kadonneen paketin, mut-
ta sellainen ei tuottanut tarpeeksi selkei-
tä vastauksia. 

Uuden vuoden tienoilla 1894 Min-
nan piiri kokeili materialisaatiomediu-
mismia, jota hän nimitti korkeammaksi 
spiritismiksi. Piiri istui hiljaa pimeässä 
huoneessa käsi kädessä, mutta mitään 
ei tapahtunut. Sen verran voimakkaas-
ti kaikki kokemukset henkimaailman 
kanssa vaikuttivat Minna Canthiin, että 
hän piti aiheesta esitelmän Suomalaisen 
Seuran kokouksessa kevättalvella 1894. 
Hän myös kirjoitti erilaisia spiritualis-
min ilmiöitä, käsitteistöä ja lähipiirinsä 
kokemuksia selvittävän artikkelin Nyky-
aikaisesta spiritismistä hyväntekeväi-
syyslehteen  Itä-Karjala 1894. Kirjoitus 
julkaistiin Minnan kuoleman jälkeen 
Spiritisti -lehdessä 1–3/1909.

Koominen näytelmä meediosta

Lisäksi Minna kirjoitti näytelmän Eräs 
spiritistinen séance Pohjois-Savon kan-
sanopiston hyväksi talvella 1893–94. 
Hän tarjosi näytelmää ystävälleen, Suo-
malaisen teatterin (Kansallisteatterin 
edeltäjän) johtajalle Kaarlo Bergbo-
mille. Näytelmä, nyt nimeltään Spiri-
tistinen istunto. Ilveily yhdessä näytök-
sessä esitettiin Suomalaisessa teatterissa 
kuusi kertaa ja Kuopiossa kerran vuon-
na 1894. Näytelmä on sananmukaisesti 
ilveily. Minna Canth on ottanut aihee-
seen humoristisen näkökulman ja pilai-
lee miesmeedion kustannuksella, joka 
panee ”henget” puhumaan, jotta sai-
si nuoren neidon omakseen. Näin Min-
na tuli käsitelleeksi myös spiritualismin 
huijareita, joita oli varsinkin 1800-luvul-
la liikkeellä sankoin joukoin.

Seuraavana vuonna asian harrastus 
hiipui Minnan salongissa. Yhtenä syy-
nä oli varmasti se, että Minnan voimat 
alkoivat huveta. Hän sairasteli ja siir-
tyi henkimaailmaan nuorena kuolleen 
puolisonsa ja tyttärensä Hannan luo 
12.5.1897.

On harmillista, että kirjallisuuden 
tutkijat ja Minna Canthin arvostajat 
ovat aika lailla syrjäyttäneet spiritualis-
min Minnan elämästä kirjoittaessaan. 
Siinä he heijastelevat tietysti yleisempää 
näkemystä henkiyhteyksistä ”huuhaa-
na”. Minna Canth oli kuitenkin näkijä, 

joka unelmoi: ”…jos ihmiskunta voi-
si vastedes päästä suoraan, tietoiseen 
kosketukseen henkien kanssa, ajatelkaa 
kuinka mielenkiintoiseksi elämä silloin 
tulisi”.

Konttoristi Lyyli Westerlund, avioi-
duttuaan Reijonen lienee saanut pysy-
vän herätyksen henkisiin asioihin ja 
välittänyt tietoa niistä kotonaan. Hänen 
tyttärensä Annikki Reijonen tut-
ki muun muassa meedio Alfred Vout 
Petersin istuntoja 1920-luvun Helsin-
gissä.

Pelkäämätöntä tasa-arvon puoles-
ta taistelevaa Minnaa tarvitaan edelleen 
tässä epätasa-arvoisessa maailmassa. 
Minna inspiroi kaikkia tasa-arvon puo-
lesta kamppailevia  työllään ja kirjoituk-
sillaan ja arvatenkin myös henkimaail-
man kirkkaista energioista. 
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Teksti: Irma Mandelinin muistiinpanoista 
koonnut Jaana Simonen, kuvat: Irma Mandelin

Maire Kiira syntyi Viipurissa ja suorit-
ti ylioppilastutkinnon Savonlinnassa.  
Hän opiskeli kaupallista alaa ja meni 
naimisiin vuonna 1942. Aviomiehen 
sotilasuran takia perhe muutti usein 
varuskunnasta toiseen. Perheen muu-
tettua Helsinkiin Maire oli Rautakont-
torin englannin kielen kirjeenvaihtaja-
na vuoteen 1987 saakka, jolloin hän jäi 
eläkkeelle.

Seuratoiminnan kehittäjä 

Maire koki 1960-luvun loppupuolella 
ensimmäiset kokemuksensa tuonpuo-
leisesta. Sen jälkeen hänen sisällään voi-
mistui halu saada tietää enemmän. Mai-
re liittyi Suomen Spiritualistisen Seuran 

jäseneksi 16.2.1969. Hän osallistui aktii-
visesti seuran toimintaan ja vuonna 
1971 hänet valittiin seuran varapuheen-
johtajaksi. Seuraavat vuodet olivat seu-
ran toiminnassa vilkasta aikaa Mairen 
kehitystyön ansiosta. Seura sai oman 
huoneiston Oikokadulta. Vuonna 1971 
seuran jäsenmäärä oli 135 ja 1979 jäsen-
määrä oli paikallisosastot mukaan luki-
en jo 644.

Maire piti ympäri Suomea lukuisia 
esitelmiä spiritualismin eri alueilta. Hän 
kertoi esitelmän laatimisesta: "kun saan 
asian ja aiheen selväksi itselleni, istun 
koneen ääreen kirjoittamaan ja valmis 
teksti tulee aivan kuin itsestään, harvoin 
joudun sitä korjailemaan." Esitelmäsar-
jassaan Maire kertoo, kuinka hän sai tie-
tää omasta henkiparannusoppaastaan. 
Meediot kertoivat näkevänsä intiaanin 
seisovan hänen vieressään. Muutamaa 

Muistelmia 
Maire Kiirasta
Irma Mandelin kirjoitti syksyllä 2006 muistikuviaan Maire 
Kiirasta (1922 - 2003). He tapasivat toisensa vuonna 1981 
ja siitä sai alkunsa elinikäinen ystävyys. Irma Mandelin 
oli Maire Kiiran kotipiirin jäsen yhdentoista vuoden ajan. 
Kotipiirin lisäksi heitä yhdisti aktiivinen toiminta Suomen 
Spiritualistisessa Seurassa. 

päivää myöhemmin mediaalinen tai-
teilija Coral Polge piirsi oppaan kuvan. 
Maire alkoi tuntea oppaan piirteet kas-
voillaan ja automaattikirjoituksen kaut-
ta hän sai nimen Valkoinen Sulka sekä 
viestin: ”Elämiemme saatossa olemme 
ennenkin toimineet yhdessä”.

Piirros kuvaa jykeväpiirteistä inti-
aania, jonka otsan ympärillä on sini-
nen panta, jonka taakse on kiinnitet-
ty valkoinen sulka. Maire kertoi Coral 
Polgen sanoneen, että sulkia oli paljon 
enemmän, mutta koska ne eivät mah-
tuneet paperille, vain yksi piirrettiin. 
Tämä kuva oli Mairen kotona Sinisen 
huoneen seinällä, huoneen, jossa Mai-
ren piirit – jäseninä muun muassa Ger-
da Lindroos, Tuulikki Ritama, Irma 
Mandelin ja muita johtokunnan jäse-
niä – kokoontuivat vuosien ajan. Siellä 
oli myös kuva toisesta Mairen oppaas-

Suunnittelemme Henki-
nen kehitys –lehden kak-
kosnumeroon lapsiaiheista 
teemaa. 

Toivoisimme teiltä lukijoil-
ta kirjoituksia lapsista ja 
henkisyydestä. Monille on 
henkimaailma ilmentynyt 
jo lapsuudessa tai nuoruu-
dessa. 

Millaisia nämä kokemuk-
set olivat ja miten lapsena 
suhtauduit niihin? 
Saatoitko ymmärtää näitä 
ilmiöitä ja millä tavoin? 
Entä miten vanhemmat 
ja muut läheiset näihin 
suhtautuivat?

 Voit pohtia myös miten 
monin tavoin lapsissa 
henkisyys voi ilmentyä, 
esimerkiksi vahvat tele-
paattiset tai karmalliset 
lapsi-vanhempi suhteet. 
Kuinka lapsi-vanhempi 
suhdetta voisi ymmärtää ja 
rakkautta vahvistaa spiri-
tualismin periaattein? 

Lähetä tekstisi toukokuu-
hun mennessä toimituk-
selle osoitteeseen: toimi-
tus.hklehti@gmail.com
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