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Yleisesti ottaen spiritualismilla tar-
koitetaan materialismille vastakkais-
ta todellisuuskäsitystä. Materialis-
min mukaisesti ihminen on lähinnä 
kone, eikä moraalille ole juuri sijaa. 
Sen sijaan spiritualismi pitää sisällään 
henkisen kehityksen idean, jonka 
mukaisesti sielu kehittyy moraalises-
ti ja on olemassa ruumiin kuoleman 
jälkeen.

Helmi Krohnin pioneerityö

Suomeen spiritualismin toi kirjaili-
ja ja kääntäjä Helmi Krohn (1871–

1967). Hän perusti Suomen Spiritua-
listisen Seuran vuonna 1946. Jo tätä 
ennen hän oli kääntänyt alan kir-
jallisuutta suomen kielelle yhdes-
sä ystävättäriensä Gerda Rytin (o.s. 
Serlachius, 1886–1984) ja Ruth Ser-
lachiuksen (o.s. Björkenheim, 1882–
1963) kanssa sekä saattanut sitä saa-
taville muun muassa Akateemiseen 
Kirjakauppaan.

Suomessa on vuonna 2016 yhteen-
sä 10 spiritualistista yhdistystä, joista 
yksi on ruotsinkielinen. Suomenkieli-
siä yhdistyksiä on yhdeksän. Suomen 
Spiritualistinen Seura ry on vanhin 
yhä toiminnassa olevista spiritualis-
tisista yhdistyksistä Suomessa. Se on 
niistä myös jäsenmäärältään suurin 

(runsaat 500 jäsentä). Yhdistysre-
kisterissä se on ollut vuodesta 1948 
eli vuodesta, jolloin oli kulunut sata 
vuotta modernin, amerikkalaisen spi-
ritualismin synnystä.

Suomalainen spiritualismi on 
yleiskäsite, joka kuvaa kaikkea spi-
ritualistista liikehdintää Suomes-
sa. Suomen spiritualistisesta liik-
keestä voidaan puhua varsinaisesti 
vasta Helmi Krohnin Helsingissä 
1940-luvun puolivälissä perustaman 
seuran yhteydessä. Vuodesta 1909 
vuoteen 1913 Suomessa spiritualistis-
ta toimintaa organisoi Suomen Spiri-
tistinen Seura, joka perustettiin Spi-
ritisti-aikakauslehden vanavedessä. 
Samassa lehdessä julkaistiin artik-

keleita spiritismistä ja teosofiasta, jotka 
olivat aikansa muoti-ilmiöitä. Spiritis-
ti oli spiritualistinen aikakauslehti, joka 
tarkasteli spiritismiä ja sitä lähellä olevia 
psyykkisiä kysymyksiä.

Helmi Krohnin spiritualistisen kirjal-
lisuuden käännöstyö 1930-luvulta läh-
tien antoi suomalaisten spiritualistien 
käyttöön alan sanaston, jossa aikaisem-
min käytetty spiritismin käsite korvat-
tiin Krohnin mielestä sitä sopivammalla 
spiritualismin käsitteellä väärinkäsitys-
ten välttämiseksi. Krohnin ystävineen 
käynnistämä seuran toiminta laaje-
ni Suomessa 1970-luvulta lähtien, kun 
kauppakirjeenvaihtaja Maire Kiira alkoi 
luennoida eri puolilla Suomea spiritua-
lismista ja sen mukaisesta henkiparan-
nuksesta sekä siirtää henkiparantaja 
Harry Edwardsin mukaista henkipa-
rannusperinnettä Englannista Suomeen.

Kansainväliset vaikutteet

Nykykäsityksessä suomalainen spiritu-
alismi on oppi henkisyydestä ja maail-
manlaajuinen elämänkatsomus. Kyse 
on samasta SNU:in (The Spiritualists' 
National Union) seitsemän periaatteen 
spiritualismista, jota Helmi Krohnkin 
kannatti ja jonka mukaiseksi hän suo-
malaisen spiritualismin käsitti huoli-
matta siitä, että Suomeen ei ole perus-
tettu tai aktiivisesti pyritty perustamaan 
spiritualistisia seurakuntia. Suomalaisen 
spiritualistisen yhdistyksen jäsen voi 
kuulua johonkin kirkkokuntaan kuten 
Suomen evankelis-luterilaiseen kirk-
koon.

Krohn oli tutustunut spiritualismiin 
alun perin Lontoossa jo 1920-luvun 
lopulla. Spiritualismi saapui Suomeen 
siis Englannista. Suomalaisen spiritu-
alismin perustana olevat SNU:in seit-
semää periaatetta saapuivat Suomeen 
Helmi Krohnin spiritualismista kirjoit-
tamien kirjojen Mitä on Spiritualismi? 
(1950) ja Tie kirkkauteen (1942) kautta.

Modernin, amerikkalaisen spiritua-
lismin tai kansainvälisen spiritualistisen 
liikkeen alku ajoitetaan tutkimuskirjal-
lisuudessa toistuvasti päivämäärään 
31.3.1848. Tunnetun tarinan tapah-
tumat sijoittuvat pieneen Hydesvillen 
kylään Yhdysvaltoihin. Foxin perhe, 
johon kuuluivat herra ja rouva Fox sekä 
kaksi kotona asuvaa tytärtä, muutti pie-

neen puutaloon vuoden 1847 joulukuus-
sa. 31.3.1848 alkoi kuulua niin kovia 
koputuksia, että ne estivät nukahtami-
sen, saati sitten nukkumisen. Sisaruk-
set alkoivat keskustella koputuksin ään-
ten aiheuttajan, joka oli kuollut, kanssa. 
Rouva Foxin kerrotaan kysyneen kuol-
leelta, kuinka monta lasta hänellä on. 
Kuollut oli koputtanut hänelle lasten iät 
ja lukumäärän, joka oli käsittänyt myös 
heidän kuolleen vauvansa.

Krohn kirjoitti spiritualistiset kirjat 
Kaikille yhteinen, Uusi usko, Yhdeksän 
yötä valve-unia, Toiveitten saari, Synti-
sen tunnustus, Kaksi vaeltajaa ja Poikasi 
elää. Isänsä Julius Krohnin sanelemik-
si uskomansa kirjat Helmi Krohn jul-
kaisi nimellä Homo [lat., suom. mies, 
ihminen]. Ennen kuin Helmi Krohn 
1940-luvulla otti käyttöön spiritualis-
min käsitteen, käytettiin henki-ilmiöistä 
Suomessa nimitystä spiritismi. Alkuai-
koina suomalainen spiritualismi perus-
tui pitkälti käännöskirjallisuuteen ja sen 
lukemiseen spiritualistisissa kokouksis-
sa tai yksityisesti.

Krohn käänsi englanniksi suoma-
laisten kirjoittamia kirjeitä eli paran-
nuspyyntöjä toimitettaviksi Edwarsil-
le, jonka vastattua johonkin kirjeeseen 
hän käänsi sen suomeksi ja toimitti 
kyseisen käännöksen kirjoittajalle. Suo-
messa Edwarsilla oli arviolta 300–400 
parannettavaa. Krohn kertoo, kuinka 
eräs suomalainen parani kirjoitettuaan 
Edwardsille pitkäaikaisesta ja vaikeas-
ta astmastaan, jota professori Becker 
oli tuloksetta hoitanut ja josta oli jopa 
todettu, ettei se paranisi. Krohn vakuut-
taa, että Edwardsin potilaaksi päästy-
ään samainen suomalaispotilas ei saa-
nut ainoatakaan astmakohtausta.

Helmi Krohn ja Harry Edwards teki-
vät tiivistä yhteistyötä kirjeitse. He tapa-
sivat toisensa vuonna 1948 siitä syystä, 
että Edwards oli kutsunut Lontooseen 
spiritualistisen kongressin jäseniä seu-
raamaan henkiparannusta. Krohn oli-
kin todistamassa, kuinka kuuro poti-
las alkoi kuulla ja kuinka halvaantunut 
potilas palasi omin avuin istumapaikal-
leen suuressa salissa henkiparannuk-
sen jälkeen. Ennen parantamista hänet 
oli kannateltu lavalle. Krohn toi tiedon 
henkiparannuksesta Suomeen ja omak-
sui parannuspyynnöt osaksi Suomen 
Spiritualistisen Seuran toimintaa jo 
1940- ja 1950-luvuilla. Kun suomalaiset 

alkoivat opetella henkiparannusta ja toi-
mia parantavan voiman välittäjinä, niin 
parannuspyyntöjä ei enää tarvinnut toi-
mittaa ulkomaille saakka.

Maire Kiiran kausi

Maire Kiiran (1922–2009) kaudella 
1970-luvun alusta lähtien Suomen spi-
ritualistisen liikkeen toiminnassa alet-
tiin korostaa käytännöllistä puolta 
kuten henkiparannusta. Maire Kiiran 
puheenjohtajakausi vuosina 1971–1985 
oli pitkä työsarka Suomen Spiritualisti-
sessa Seurassa. Kiiran kaudella seuran 
toiminnassa korostui Harry Edward-
sin henkiparannus, jota käytäntöä Kiira 
siirsi Suomeen. Hänen kaudellaan seura 
sai hankittua oman huoneiston ”Mari-
ansalin” Helsingistä. Lisäksi seura aloit-
ti opintoviikot Englannissa ja kesäse-
minaarit Suomessa sekä alkoi julkaista 
suomalaisten spiritualistien jäsenlehteä 
vuodesta 1985.

Kiira oli ISF:n (International Spiri-
tualist Federation) hallituksen jäsen ja 
varapuheenjohtaja. Hänen kaudellaan 
Suomen Spiritualistisen Seuran jäsen-
määrä moninkertaistui vuoden 1971 
noin 160 jäsenestä vuoden 1985 noin 
720 jäseneen. Oululaisen meedion ja 
toimittajan Helena Kontion mukaan 
suomalaiset spiritualistit alkoivat saa-
da tasokasta opetusta seminaareissa ja 
Englannin opintoviikoilla Maire Kii-
ran ansiosta. Kiiran tapa johtaa Suomen 
Spiritualistista Seuraa oli Helena Kon-
tion mukaan uudenlainen ja dynaami-
nen, tuloksia tuottava.

Ensimmäisen Spiritualisti-lehden 
kannessa oli kynttiläkuva. Siinä julkais-
tiin muun muassa Maire Kiiran kir-
joitukset Mitä on spiritualismi ja Mitä 
on henkiparannus sekä ilmoitus, jon-
ka mukaan meedio Ursula Roberts 
oli tulossa Englannista Helsinkiin ja 
Ouluun opettamaan ja demonstroi-
maan. Kyseinen lehti käsitti yhteensä 12 
sivua.

Henkinen kehitys -jäsenlehti julkaisi 
numerossa 2/2009 ilmoituksen otsikolla 
Maire Kiira on siirtynyt Taivaan kotiin. 
Kyseisessä artikkelissa kerrotaan, kuin-
ka sairastuminen vuonna 1993 keskeytti 
Maire Kiiran osallistumisen spiritualis-
tiseen toimintaan vieden häneltä liikun-
ta- ja puhekyvyn. Vielä vuonna 1996 

Vahvat varhaisvaikuttajat Helmi Krohn, 
Maire Kiira ja Svea Richnau

Suomalaisen 
spiritualismin 
vaiheita
Kirjailija ja kääntäjä Helmi Krohn perusti Suomen Spiritualistisen Seuran Helsinkiin 
vuonna 1946. Paikallisosastoja perustettiin eri puolelle Suomea 1970-luvulta lähtien. 
Suomessa oli niinkin varhain kuin 1910-luvulla pienimuotoista spiritististä toimintaa 
Suomen Spiritistisen Seuran piirissä, joka syntyi Jalo Kiven toimittaman Spiritisti-lehden 
vanavedessä.
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Kiira oli mukana Suomen Spiritualisti-
sen Seuran 50-vuotisjuhlassa ja kirjan-
sa Hengen hiljainen pyhättö julkaisemis-
tilaisuudessa.

Spiritualismi ja spiritismi eri 
asioita

Esitelmässään Kuolema on elämäni suu-
rin seikkailu Maire Kiira kertoo spiri-
tualisminsa alkaneen automaattikir-
joituksesta. Pian sen jälkeen, vuonna 
1970, hän tutustui henkiparannukseen. 
Kiira kuvailee spiritualistista käännet-
tään: ”Käytän sanaa johdettiin, sillä se 
oli niin selvää näkymätöntä johdatus-
ta asiasta toiseen.” Seuran johtokunnas-
sa Kiiran tehtäväksi annettiin pitää esi-
telmä henkiparannuksesta. Lukemiseksi 
hänelle annettiin Harry Edwardsin kir-
ja The Power of Spiritual Healing, jon-
ka hän lukikin kuuliaisesti kesälomansa 
aikana. Englantiin hän matkusti viikoksi 
kirjoitettuaan ensin liiton The National 
Federation of Spiritual Healers johtajal-
le Gilbert Andersonille Lontooseen ja 
tiedusteltuaan häneltä mahdollisuutta 
päästä tutustumaan henkiparannukseen 
paikan päällä. Kiira pääsi seuraamaan 
parantajameedioiden työtä heidän hoi-
tohuoneissaan NFSH:in tiloissa aivan 
Lontoon keskustassa.

Spiritismiä Kiira piti yhteytenä 
alhaisten henkien kanssa. Spiritualis-
missa ei kuitenkaan ollut kyse spiritis-
min pelaamisesta. Spiritualismi merkitsi 
Maire Kiiralle henkisyyden oppia, jol-
la ei ollut mitään tekemistä spiritismin 
kanssa. Kiiran mukaan henkiparannus 
osoittaa sen, että ihminen on sielu, joka 
on yhteydessä Jumalaan ja että ihmiset 
ovat henkiolentoja jo tässä ja nyt. Kiira 
omaksui oppi-isältään henkiparannus-
opit, joita seurataan yhä nykyään Suo-
men spiritualistisissa yhdistyksissä. 
Harry Edwardsin henkiparannusmene-
telmä on keskeinen osa Suomessa tehtä-
vää spiritualistista parannustyötä.

Kiira piti esitelmiä myös mediaali-
suudesta. Henkiparannustakin hän piti 
mediaalisuuden muotona. Kiira ohjeis-
ti mediaalista ihmistä eräässä esitelmäs-
sään: ”Kun ihminen havaitsee itsellään 
olevan psyykkisiä tai mediaalisia lah-
joja, hänen on parasta selvittää itsel-
leen, miksi hän haluaa kehittää niitä 
itsessään.” Ja että: ”Todellinen tarkoitus 

mediumismilla on osoittaa ihmisen ole-
van myös henkinen olento – ei vain fyy-
sinen – ja että tämä elämä on vain oppi-
aika suurempaan ja täydellisempään 
elämään, joka alkaa fyysisen kuoleman 
jälkeen. Näin ollen mediaalisuuden 
kehittämisen motiivin tulee olla hen-
kinen! Kenenkään henkisesti häiriin-
tyneen tai pelokkaan henkilön ei pidä 
alkaa kehittää mediumismia.”

Vuoden 1993 esitelmässään Henki-
maailman yhteydet Pirkanmaan Hen-
kinen Kehitys ry:ssä Kiira sanoo spiri-
tualismiin suhtautumisesta, että vaikka 
ihmisten tietomäärä lisääntyy koko ajan, 
niin henkimaailman asiat näyttävät 
olevan niitä, joita yleisen mielipiteen 
mukaan harjoittavat vain niin sano-
tut huuhaa-ihmiset. Ja kun jokin asia 
on jotenkin epämääräinen tai ihmeel-
linen, niin sitä sanotaan henkimaail-
man asiaksi. Kiira kirjoittaa ajastamme 
ja kuolemanpelostamme, että kuolema 
on meille kaikille kysymysmerkki. Se 
on kertakaikkiaan tabu, josta ei puhu-
ta ääneen. Spiritualistista elämänkatso-
musta hän sanoittaa siten, että suurim-
malle osalle ihmisistä on suuri yllätys 
kuoleman jälkeen käsittää elämän jatku-
van niin samanlaisena kuin maan pääl-
lä, että on työn takana tajuta siirtymi-
sensä kuoleman rajan taakse.

Vaikuttava Svea Richnau

1980-luvun alussa Svea Richnau (1922–
2007) oli Suomessa ainut suuren yleisön 
tuntema meedio. Richnau esiintyi kai-
kille avoimissa, erittäin suosituissa mee-
diotilaisuuksissa, mutta hän ei missään 
vaiheessa elättänyt itseään meediona 
eikä ottanut työstään maksua. Richnau 
ei myöskään ollut opiskellut meedioksi, 
vaan toimi kampaajana. Helena Kontion 
mukaan Richnaulla oli luja usko Juma-
lan johdatukseen ja hyvän henkimaa-
ilman apuun. Hän muistutti olevansa 
kaikkia ihmisiä eikä vain spiritualiste-
ja varten. Richnau teki vapaaehtoistyötä 
meediona yli 50 vuoden ajan. Yleisöti-
laisuuksia oli noin neljä kertaa vuodes-
sa Balderin salissa. Richnau välitti vies-
tit omalla äidinkielellään ruotsiksi ja ne 
tulkattiin suomeksi. Vuosien ajan tulk-
kina toimi Gerda Lindroos.

Suomen Spiritualistisen Seuran 
jäsenistössä uskottiin ainakin vielä 

1970-luvulla, että meedio voi menet-
tää voimansa vastaanottaessaan rahaa 
meediotoiminnastaan. Svea Richnau 
uskoi menettävänsä meedion kykynsä, 
jos hän tekisi meedion työtä maksusta. 
Suomen Spiritualistisen Seuran toimin-
nassa Richnau oli ollut mukana vuodes-
ta 1948. Hänen meedionkehityksensä 
oli vienyt vuosia. 

Richnaun mukaan ihminen siir-
tyy rajan toiselle puolelle ja syntyy siel-
lä uudelleen. Henkimaailma oli hänelle 
yhtä todellinen kuin ihmisten maailma, 
mutta hänen mielestään se toimi toisin. 
Richnaun mielestä ihminen saattoi itse 
määrätä, minkälaisten henkien kans-
sa hän oli tekemisissä. Hyvät ajatuk-
set tuovat ihmisen luokse hyvät henget. 
Ihminen ei muutu muuksi kuolemas-
sa. Hänestä ei tule enkeliä tai paholaista. 
Kaikki sielun olotilat ovat vain väliaikai-
sia, koska sielun kehitys on ikuista. Hyvä 
henkimaailma auttaa ihmistä mutta se 
ei voi välttämättä muuttaa tapahtumien 
kulkua eli niin kutsuttua kohtaloa.
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Reponen haastatteli Richnauta mon-
ta kertaa. Myös Reposen poika Topi 
oli mukana ensimmäisessä tapaami-
sessa, koska hän oli halunnut tulla 
mukaan. Oskar ja Topi tapasivat Sve-
an hänen olohuoneessaan, jossa oli 
pieni alttari kaapin päällä. Sen vieres-
sä oli Jeesus-patsas. Alun perin Repo-
nen oli tekemässä tavanomaista lehti-
haastattelua, kunnes hän keksi kysyä 
istuntoa. Aluksi Richnau rukoili alt-
tarinsa äärellä ja istui sitten sohvalle 
vieraita vastapäätä. Hän kehotti hei-
tä istumaan jalat erillään ja kädet pol-
vien päällä kämmenpuolet ylöspäin. 
Mukana oli myös kuvittaja ja valoku-
vaaja Aarre Ekholm. Pöydällä paloi 
kaksi kynttilää.

Richnau alkoi puhua hitaasti kuin 
olisi ollut unessa. Hänen silmänsä 
olivat kiinni, kädet rukousasennos-
sa ja puhe oli katkonaista. Richnau 
piti Reposta kiinni kädestä ja sanoi 

näkevänsä hänen takanaan univor-
muun pukeutuneen miehen, Oskarin 
isän. Oskar Reposen isä Toivo Repo-
nen oli ollut eversti ja Suomenlinnan 
Rannikkolinnakkeiston komentaja. 
Hän oli tullessaan vakava ilmeeltään 
ja pudisteli murheellisen näköise-
nä päätään. Svean mukaan isä seura-
si vaimonsa kanssa Reposten elämää. 
He auttaisivat sen minkä voisivat 
tulevissa vaikeuksissa.

Reposen mielestä meediosta näki, 
ettei hänen ollut hyvä olla. Hänen 
otsallaan helmeili hikipisaroita. Rich-
nau kertoikin, että hänen luokseen 
pyrki pieni poika, joka ei ollut läsnä-
olijoiden sukulainen. Hänet oli otet-
tava vastaan Topin viereen. Poika 
ei sanonut mitään, mutta nosti toi-
sen kätensä ilmaan. Käden kaikki 
viisi sormea olivat harallaan. Rich-
nau kuvasi hänet alle 10-vuotiaak-
si pojaksi. Hän näki jotakin, joka oli 
jo tapahtunut vuosia sitten. Näyssä 

poika juoksi porttikäytävästä kadul-
le eikä nähnyt pakettiautoa, jon-
ka alle hän kuoli heti. Kuollut poika 
tuli tervehtimään Topia, joka tunnis-
ti pojan parhaaksi leikkikaverikseen 
Arvoksi, talonmies Luomalan pojak-
si. Ekholm ja Reponen olivat nähneet 
kyseisen auto-onnettomuuden ikku-
nasta. 

Richnau jatkaa: ”Poika ei sano 
mitään. Hän vain seisoo Topin edes-
sä kädet levällään, toinen käsi hiukan 
pystyssä, kaikki viisi sormea haral-
laan.” Istunnossa kävi lisäksi kak-
si henkilöä, joiden tunnistaminen ei 
Reposelta oikein onnistunut. Sen jäl-
keen Reposet hyvästelivät meedio 
Richnaun. 

Viiden kuukauden kuluttua kysei-
sestä istunnosta Topi kuoli jäätyään 
ylinopeutta kulkeneen pakettiauton 
alle Espanjassa vuonna 1973. Hänelle 
oli ehditty ostaa hänen omasta pyyn-
nöstään matkamuistoksi kultainen 

Isä, minä elän
Svea Richnau on erityisesti esillä toimittaja ja kirjailija Oskar Reposen 
kirjassa Isä, minä elän: Svea Richnau, meedio. 
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