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1. Johdanto

1.1. Tutkimustehtävä

1.1.1. Tutkimuksen tavoite ja rajaus
Tässä työssä tutkin Hankoniemellä sijaitsevan Santalan kartanon (Sandö gård)

historiaa ja sen suhdetta Suomen Vapaakirkkoon vuodesta 1923 vuoteen 1946.

Tutkimusajan rajaus perustuu luontevasti siihen, että Vapaakirkko itsenäistyi

vuonna 1923 uskonnonvapauslain astuttua voimaan ja vuonna 1946 kartanoon

perustettiin kansanopisto välittömästi toisen maailmansodan (1939–1945)

päättymisen jälkeen.

Henkilökohtainen suhteeni Santalaan muodostui vuonna 1978 tammikuussa,

kun liityin Santalan kristillisen kansanopiston seurakuntalinjan opiskelija-

joukkoon. Tulin puoli vuotta muita myöhemmin, sillä syksyllä 1977 olin vielä

suorittamassa asepalvelustani Rovaniemellä ja sitten Keski-Suomessa

puutarhatöissä. Jatkoin syksyllä 1978 Santalassa Vapaakirkon saarnaajakoulussa

kevääseen 1979. Saman vuoden syksyllä siirryin Saksan Vapaakirkon (Bund

Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland) teologiseen seminaariin

Ewersbachiin ja valmistuin sieltä pastoriksi 1983. Keväällä 1992 minut kutsuttiin

kesken silloisten Helsingin yliopistossa suorittamieni teologisten opiskelujen

nuorisotyölinjan kehittäjäksi ja opettajaksi Santalaan. Otin työn vastaan sekä

kiinnostuksesta että taloudellisista syistä. Muutto Hankoon seurasi myöhemmin.

Opettajan toimessa olin kevääseen 2014.

1.1.2. Lähteet, aiempi tutkimus ja tärkein kirjallisuus
Tutkimuksen päälähteet ovat Vapaakirkon arkistoissa. Niistä parhaiten indeksoitu

ja kartoitettu on Hämeenlinnan maakunta-arkistossa (HMA). Valitettavasti sieltä

puuttuu muutamia merkittäviä dokumentteja, kuten hallituksen pöytäkirjoja

tutkimusvuosilta. Merkittävä määrä kirjeenvaihtoa, valokuvia ja muuta

materiaalia on eläkkeellä oleva toimitussihteeri ja lähetystyöntekijä Vappu

Rautamäki järjestellyt Hämeenlinnassa nykyisen kirkkokeskuksen tiloissa. Siitä ja

muusta Vapaakirkon tiloissa olevasta arkistosta käytän lyhennelmää SVKA.

Suomen kansallisarkistoon on talletettu Suomen Vapaakirkon seurakunta-

arkistot vuosilta 1893–1977. Suomen Viikkolehden vuosikerrat 1923–1946

tarjoavat runsaasti aineistoa sekä uutisina, mainoksina että kertomuksina. Suomen
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Vapaakirkon tutkimusajan vuosikerrat valaisevat osaltaan sekä kirkon politiikkaa

että kartanon toimia. Unohtaa ei sovi rakennusosuuskunta Bethelin lähteitä. Ne

ovat HMA:n arkistossa hyvässä järjestyksessä.

1.1.3. Aiempi tutkimus
Helsingin yliopistossa on laadittu muun muassa seuraavia Suomen Vapaakirkkoa

käsitteleviä pro gradu -töitä: Hjördis Oivo tutki 1946 Suomen Vapaakirkon syntyä

ja kehitystä 1800-luvulla; 1974 Timo Paattinen Suomen Vapaakirkkoa vuosina

1939–1952  ja samana vuonna Olli Valtonen Suomen Vapaan Lähetyksen

järjestäytymistä Suomen Vapaakirkoksi; Ulla Parikka Akseli Skutnabbin ja hänen

kannattajiensa eroa Suomen Vapaasta Lähetyksestä vuosina 1885–1903; Tarmo

Ahonen vuonna 1995 Suomen Vapaakirkon pelastusnäkemystä Suomen

evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen Vapaakirkon virallisissa neuvotteluissa

1983–1984. Juha Seppo on väitöskirjassaan sivunnut Suomen Vapaata Lähetystä

sitä 1900-luvun alussa kohdanneen hajaannuksen yhteydessä. Akseli Skutnabb

halusi kaapata liikkeen ja muuttaa sen nuoriso- ja pyhitysliikkeeksi, epäonnistui ja

perusti ”Evankeliset ystävät” -järjestön. Tutkimuksista on apua yleisesti, mutta

erityisesti Santalan kartanon suhteen ilmeisen vähän.

Tutkimus- ja historiakirja Santalan salmet, saaret ja mantereet (toim.

vuonna 1988) antaa erinomaisen katsauksen Santalan, Hankoniemen, Braxénin

suvun ja Vapaakirkon historiaan. Juhani Makkonen laati Salmensaaren säätiön

tilauksesta S.S. Salmensaaren 120-vuotisjuhlajulkaisun vuonna 1994.

Opetusneuvos Salmensaari oli erittäin merkittävä ja vaikutusvaltainen persoona

Vapaakirkon alkuvuosikymmeninä. Hän oli suunnittelemassa ja toteuttamassa

sekä kirkon, kartanon, koulutuksen että Bethelin toimintoja.

Suomen Vapaakirkon historioita ovat olleet laatimassa Antti Mäkinen 1911,

Kultimo Salmensaari 1954 ja S.S. Salmensaari 1957. Suomen Vapaakirkko

kustansi 1954 juhlajulkaisun nimellä Tehkää tie erämaahan. Suomen

Vapaakirkkoa sanoin ja kuvin alkuajoista nykypäiviin esittelevä juhlajulkaisu.

Toimituskunnan muodostivat J. Lehto ja K. Salmensaari. Sen sijaan monet

henkilöhistoriat eivät ole kovin tieteellisellä tasolla, mutta hyödyllisiä yhtä kaikki.

Käyttökelpoisin tämän työn taustojen suhteen lienee Juho Lehdon historiikki

Hjalmar Braxénista Uskon ja totuuden mies (1945).
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1.1.4. Tutkimuskysymykset ja -menetelmät
Tutkimuskysymyksiä olen laatinut seuraavasti: Millainen oli Santalan kartanon

historia? Kuka ohjasi kartanon toimintaa? Milloin ja miten kartano siirtyi Suomen

Vapaakirkon omistukseen ja millä tavoin vastaperustettu kirkkokunta hyötyi siitä?

Miten kartanon rakennuksia ja maa-alueita käytettiin esimerkiksi majoitukseen,

täyshoitoon ja kesäleireihin? Merkittävä osuus Santalalla oli Vapaakirkon

työntekijöiden koulutukseen, erityisesti kolmen kuukauden lyhytkursseilla.

Varsinkin naisevankelistojen koulutukselle sillä on ollut ratkaiseva vaikutus.

Koulutus jatkui senkin jälkeen, kun Helsingin keskustalo valmistui 1925 ja siellä

alkoi kolmivuotinen Lähetysopisto. Lähetysopistoon hyväksyttiin vain miehiä,

joten on luontevaa, että naiset jatkoivat Santalassa. Mutta miksi miehillekin

tarkoitetut lyhytkurssit jatkuivat jopa niin, että niillä oli enemmän opiskelijoita

kuin Helsingissä? Miksi pienet seurakunnat tukivat Santalan opiskelijoita

runsaammin kuin Helsingin lähetysoppilaita? Milloin alkoivat suunnitelmat

kansanopiston perustamiseksi Santalaan ja miksi? Ketkä ajoivat asiaa ja millä

perusteella? Miten toinen maailmansota (1939–1945) vaikutti kartanon maihin ja

tulevaisuuteen?

Tutkimusmenetelmäksi olen valinnut tapahtumahistoriallisen narraation eli

kronologisen esitystavan. Se on sikäli johdonmukainen, että samalla voin todeta,

miten Vapaakirkon suhde muuttui kartanoon vuosien mittaan. Toisaalta ”tekstien

lähiluku” nimenomaan Suomen Viikkolehden1 ja hallituksen sekä sen toimikuntien

suhteen korostuu sisältöanalyysissä. Ilmeisesti näiden kahden synteesi voi olla

toimivin: pääluvut etenevät kronologisesti, alaluvut temaattisesti.

Lisäksi olen suunnitellut haastattelututkimusta joidenkin opiston

alkuvuosien läheltä tuntevien luona. Haastattelu tosin vaatii selkeiden kysymysten

ja taustatiedon kokoamisen, ennen kuin siihen kannattaa ryhtyä. Aika on kuitenkin

viimeisten avainpersoonien suhteen kriittinen, sillä he ovat tutkimushetkellä jo

varsin iäkkäitä.

1 Saarnaaja Antti Mäkisestä tuli Suomen Viikkolehden toimittaja vuonna 1888, jolloin lehti
perustettiin. Se on siitä lähtien ilmestynyt säännöllisesti lähes viikoittain. Varsin varhaisessa
vaiheessa lehti sai vapaakirkollisen liikkeen virallisen pää-äänenkannattajan aseman. Ks. Mäkinen
1911, 294–296.
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1.2. Suomen Vapaakirkon synty

1.2.1. Suomen poliittinen, uskonnollinen ja taloudellinen tilanne
1870-luvulla
Suomi kuului 1870-luvulla autonomisena osana Venäjän Suuriruhtinaskuntaan,

jota tsaari Aleksanteri II hallitsi. Suomessa vallitsi taloudellinen nousukausi:

rautatie valtasi kuljetusmuotona alaa; teollisuus kehittyi etenkin kone-, vaatetus-

ja metsäteollisuuden parissa; maaseudulta muutettiin kaupunkeihin kaupan ja

teollisuuden työvoimaksi; lennätinliikenne tavoitti nopeasti maan eri kolkkia;

kansallisuusaate herätti suomalaisia; suomen kieli sai yhä vahvemman sijan

sivistyneistönkin parissa, kunnes vuonna 1883 se sai virallisen kielen aseman.

Yhä useammalla oli mahdollisuus käydä oppikoulua ja kirjoittaa ylioppilaaksi.

Lehdistö kehittyi nopeasti paperin ja painokoneiden yleistymisen myötä.

Suomessa toimi oma senaatti ja lainsäädäntö, oma postilaitos ja rahana oli

markka.2

Omaa armeijaa ei varsinaisesti ollut, vaan Venäjä piti riittävästi joukkojaan

maan eri osissa. Venäjällä tuli voimaan asevelvollisuuslaki 1874. Se vahvistettiin

Suomessa neljä vuotta myöhemmin. Sen mukaan maastamme tuli muodostaa noin

5000 värvätyn sotilaan joukko. Suomen kaarti joutuikin osallistumaan osana

Venäjän armeijaa Turkin sotaan 1877–1878 Balkanilla.3

Pietistinen herätys oli vaikuttanut Suomessa jo runsaan sadan vuoden ajan.

Se oli kanavoitunut kirkon sisällä moneen eri herätysliikkeeseen, joista osa oli

alkanut erillisenä ilman varsinaista kosketusta perinteiseen pietismiin.

Tunnetuimpia liikkeitä olivat rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus ja

lestadiolaisuus.4 Maallikoiden asema luterilaisissa herätyksissä oli merkittävä.

Omien laulukirjojen ja hartauskirjojen kustantaminen kuului asiaan. Etenkin

raittiustyö Lapissa saavutti paljon kiitosta. Diakonia sai jalansijaa, samoin

kotikokoukset ja suuret kesäjuhlat.5

Kirkon sisäiset herätykset eivät kuitenkaan tavoittaneet maan aatelistoa

eivätkä sivistyneistöä. Se seurasi kehitystä pääasiassa sivusta tai arvosteli sitä

kitkerästi. Sekä Elias Lönnrot, J. V. Snellman että J. L. Runeberg yhtyivät

2 Suomi 1870-luvulla 2015.
3 Suomalainen sotilas 2010 (osa 2), 179–180, 227–228.
4 Heininen & Heikkilä 1996, 170–176.
5 Heininen & Heikkilä 1996, 171, 199–201.
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arvostelijoiden kuoroon. Sivistyneistö oli enemmän kiinnostunut liberalismista,

humanismista ja materialismista.6

Baptismi oli saapunut Suomeen lännestä noin 1850. Se oli saanut vähän

kannatusta Länsi-Suomessa rannikkoseuduilla, etenkin ruotsinkielisten parissa.

Noin kymmenen vuotta myöhemmin saapuivat ensimmäiset metodistit ja aloittivat

julistustoimensa Vaasassa ja Kristiinankaupungissa. Porista muodostui

myöhemmin liikkeen yksi tukialueista.7

1.2.2. Suomen Vapaan Lähetyksen kehittyminen Suomen
Vapaakirkoksi
Suomessa vapaakirkollisiksi alettiin kutsua kristittyjä, joidenka vaikutus oli tullut

esille 1870- ja 1880-luvuilla. Yhtäältä nämä uskovat toimivat luterilaisen kirkon

sisällä ja halusivat uudistaa sitä, toisaalta heidän toimintansa oli täysin

riippumatonta kirkon määräysvallasta eikä saanut papiston tukea osakseen. Kaikin

tavoin he halusivat kuitenkin edistää erilaisten kristillisten piirien yhteistyötä. He

elivät allianssi-aatteelle. Todellisuus kuitenkin osoitti, että nämä viimeksi mainitut

toiveet olivat tuohon aikaan ylimitoitetut.8

Ensimmäiset vapaakirkolliset herätyspiirit syntyivät itsenäisesti eri puolilla

Suomea. Yhteistä näille oli se, että niiden jäsenet olivat nuoria, usein pitkälle

koulutettuja ja kulttuurielämässä mukana olevia, ruotsinkielisiä, aatelisia ja vaille

kansan keskuudessa aiemmin vaikuttaneita kirkollisia herätyksiä jääneitä ihmisiä.

Pääasiassa herätyksen kokeneita alueita oli rannikkoseuduilla: Vaasa, Oulu,

Pietarsaari, Närpiö ja Porvoo.9 Tunnetuimpia nimiä ja vaikuttajia olivat mm.:

Constantin Boije, jonka Ruotsin lähetysliitto vuonna 1879 otti muutamaksi

vuodeksi palvelukseensa omaksi ”lähetyssaarnaajakseen” maksaen pientä

kannatusrahaa,10 Alba Hellman, Henrik ja Mathilda Wrede, Hedvig von

Haartman, Edvard Björkenheim, Waldemar Lönnbeck ja Paul Nicolay.11

Oleellista on siis huomata, ettei vapaakirkollista herätystä tuotu Suomeen

lähetystyön tai evankeliointien kautta, vaan että se syntyi paikallisina herätyksinä

kotimaassa ilman inhimillistä suunnitelmaa ja organisointia. Näin ollen

esimerkiksi Helsingin yliopiston professori Jaakko Gummerus oli väärässä

vuonna 1919 väittäessään, että:

6 Salmensaari 1957, 34; Heininen & Heikkilä 1996, 178–179.
7 Salmensaari 1957, 33.
8 Hyvönen 1996, 63.
9 Lehto 1954, 22–23.
10 Westin 1975, 476.
11 Mäkinen 1911.
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Suomeen v.[apaa] l.[ähetys] tuli osaksi Ruotsista, osaksi suoraan Englannista käsin, Sen
perustajina on pidettävä engl. herätyssaarnaajaa lordi Radstockia, joka 1879 kävi täällä, ja
ruots. saarnaajia A.F. Tiseliusta ja J.A. Karlbergia, joihin liittyivät suomalaiset F.W.
Lönnbeck, Antti Mäkinen, Hj. Braxén y.m.12

Hämmästyttävää oli, ettei Tampereen piispana 1933 kuolleen Gummeruksen

tekstiä tarkistettu vuonna 1938 Isoon Tietosanakirjaan, osaan XIV, kun siihen

liitettiin artikkeli Vapaasta Lähetyksestä. Se sisältää lähes sanasta sanaan vuoden

1919 tiedot.13 Toimituksella olisi ollut mahdollisuus korjata tekstiä joko Antti

Mäkisen tai TM Kultimo Salmensaaren laatimien vapaakirkollisten historiikkien

pohjalta. Näiden lisäksi S.S. Salmensaaren kirjoittama katsaus Vapaakirkon 10-

vuotistaipaleesta vuodelta 1932 oli julkaistu Suomen Viikkolehdessä.14

Gummeruksen käsityksen kumoaa yksinkertaisesti jo sekin seikka, että

ensimmäinen vapaakirkollinen rukoushuone Porvoon Veckoskelle oli rakennettu

vuonna 1878.15

Lordi Granville August William Radstock (1833 – 1913) oli

perhetaustaltaan aristokraatti ja hän kuului Waldgraven sukuun. Suku oli mukana

evankelisessa herätyksessä. Suvun miehet olivat jo monessa sukupolvessa olleet

laivaston palveluksessa tai pankkiireina. Lordi Radstock osallistui Krimin sotaan

(1854–56). Sen aikana hän koki uskonnollisen kääntymisen. Englantiin palattuaan

hänestä tehtiin 23-vuotiaana Ylähuoneen jäsen. Sinä aikana hän liittyi Plymouth-

veljiin, jotka korostivat löyhää seurakuntamallia, yksilökeskeistä uskon

kokemusta ja lopun aikojen korostusta. Vuosien myötä Radstock vieraantui

Plymouth-veljestöstä ja löysi uuden hengellisen kodin Keswick-liikkeessä. Siellä

korostettiin herätystä ja sitä seuraavaa pyhitystä. Erityisen suuren painoarvon

Radstockin teologiselle ajattelulle toi Evankelinen allianssiliike. Se oli perustettu

Liverpoolissa 1845 protestanttisten kristittyjen yhteistyöelimeksi.

Allianssiliikkeen päämäärinä olivat muun muassa Kristuksen ruumiin yhteys,

veljesrakkauden edistäminen ja Kristuksen seuraajien yhteys ja yksimielisyys yli

valtakuntien rajojen. Kaiken hengellisen kasvun ja vaikutuksen seurauksena

Radstock perusti esikuvansa George Müllerin innoittamana sosiaalisia laitoksia.

Radstock luopui Ylähuoneen paikastaan ja antautui evankeliumin työhön.

12 Gummerus 1919, palsta 652. Vertaa Lehto 1954, 22; Kuosmanen 1979, 233.
13 Gummerus 1938, palsta 1296.
14 Salmensaari 1932, 195–197.
15 Mäkinen 1911, 37.
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Englannista hän siirtyi ensin Hollantiin ja sieltä Ranskaan. Siellä hän sai kutsun

Venäjän pääkaupunkiin Pietariin.16

Vapaakirkolliset halusivat toimia herätysliikkeenä luterilaisen kirkon sisällä.

Kuitenkin kehitys johti vääjäämättä oman organisaation muotoutumiseen. Syitä

tähän oli useita. Herätys oli hankkinut monia omia kiinteistöjä, joita he

hallinnoivat itsenäisesti kirkon hallinnon ulkopuolella. Ehtoollisnäkemys

ymmärrettiin niin, että vain uskovat olivat oikeutettuja Herran pöytään. Tämä

johti yhä selkeämmin oman seurakuntatietoisuuden vahvistumiseen. Nuorten

näkyvä osallistuminen evankeliointiin ja seurakunnan vastuuseen koettiin niin

tärkeäksi, että siihen kannustettiin kaikkia. Naisten asema herätyksen alusta

lähtien oli ollut ensiarvoisen tärkeä niin opettajina, julistustoiminnassa,

sielunhoidossa kuin pyhäkoulu- kuin sosiaalisessa työssä. Yhä useammat kävivät

lisäksi uskovien kasteella, vaikka lapsikastekin hyväksyttiin yleisesti.17

Vapaakirkollisten halu eri seurakunnat ylittävään allianssitoimintaan oli

laajaa ja innokasta. Eri näkemyksistä huolimatta uskottiin ja toivottiin, että eri

kirkkokunnat ja seurakunnat voisivat niistä huolimatta tehdä hedelmällistä

yhteistyötä. Eritoten Waldemar Lönnbeck ajoi evankelisen allianssin asiaa

Helsingissä vuodesta 1883 alkaen. Näkyvin tulos tästä oli Korkeavuorenkatu

22:een rakennettu Allianssitalo, joka vihittiin allianssihengessä käyttöön vuonna

1886. Kirkko suhtautui asiaan lopulta nuivasti muutamia rohkeita pappeja lukuun

ottamatta.18

Maaliskuussa 1889 kokoontui vapaakirkollinen epävirallinen johtoryhmä

Helsingin Allianssitaloon pohtimaan allianssi-aatteen epäonnistumista ja oman

liikkeen tavoitteita. Jos ei mitään tehtäisi, uhkaisi liikettä hajaannus. Niinpä

päätettiin laatia yhteinen julkilausuma, josta käytettiin nimitystä

”vapaakirkollisten ohjelma”. Se sisälsi kolme pontta:
1. Me olemme kristittyjä, jotka Raamatun ja apostolisen tunnustuksen perusteella tahdomme

olemassa olevassa kirkossa toimia kristillisen uskonelämän herättämiseksi sekä puolustaa
seurakunnan kirkollista itsenäisyyttä.

2. Tämän päämäärän me tahdomme pyrkiä saavuttamaan osiksi pysyvän, osiksi liikkuvan
lähetystoiminnan avulla, osittain myös koettamalla toimia Raamatun mukaisten
uudistuksien aikaansaamiseksi Suomen valtiokirkossa sekä eriuskolaiskysymyksen
oikeudenmukaisen ratkaisun puolesta.

3. Ja me selitämme edelleen, että ne, jotka uskolleen panevat toisen perustuksen kuin
Raamatun ja apostolisen tunnustuksen, tai toiminnassaan ja esiintymisessään
noudattavat ihmissääntöjä, eivät ole yhtä kanssamme.19

16 Salmensaari 1957, 49–55.
17 Hyvönen 2005, 92–93.
18 Salmensaari 1957, 68; Westin 1975, 477.
19 Salmensaari 1957, 136.
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Julkilausuma tuli tähän muotoon lokakuussa 1889 ja esitettiin seuraavassa

kuussa Tampereen lähetyskokouksessa hyväksyttäväksi. Julkilausuman tekstin ja

siihen Tampereella liitetyt selitysosat olivat työstäneet Waldemar Lönnbeck,

Edvard Björkenheim, J.A. Karlberg, Antti Mäkinen ja Hjalmar Braxén. He

muodostivat silloisen Vapaan Lähetyksen keskuskomitean.

Kun vuoden 1919 yhdistyslaki salli yhdistysten liittojen laillistumisen,

tarttuivat Suomen Vapaan Lähetyksen ruotsinkieliset jäsenet tähän tilaisuuteen.

He laativat toiminnalleen ja seurakunnilleen omat sääntönsä. Niinpä vuonna 1920,

joulukuun 4.- 6. päivän kokouksessaan, ruotsinkieliset yksimielisesti päättivät

perustaa oman Lähetysliiton ja erota Suomen Vapaasta Lähetyksestä. Ero astui

voimaan vuonna 1921 Vapaan Lähetyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen

nimeksi tuli Fria Missionsförbundet.20

Ruotsinkielisten aloitettua itsenäisen yhdistystoimintansa kokoontui

seuraavana vuonna suomenkielisten joukko Lahdessa vuosikokoukseen. Suomen

Vapaan Lähetyksen laillistaminen oli esityslistalla, nyt eduskunnan esittämän

uskonnonvapauslain mukaisesti. Tätä mahdollisuutta varten keskuskomitea oli

laatinut ehdotuksen Suomen Vapaakirkon tunnustukseksi ja

yhdyskuntajärjestykseksi.21

Helmikuun toisena päivänä 1923 merkittiin Suomessa Suomen Vapaakirkko

ensimmäisenä rekisteröitynä uskonnollisena yhdyskuntana uskonnonvapauslain

nojalla. Uuden kirkon järjestyssäännöt ja muut rekisteröimisen aiheuttamat

järjestelyt hyväksyttiin. Ne virallistettiin Vapaakirkon ensimmäisessä yleisessä

seurakuntain kokouksessa 1923. Vapaakirkko otti suorasti tai epäsuorasti

hallintaansa siihen liittyneet evankelioimis- ja lähetystoiminnan. Myös

alkuperäinen Vapaa Lähetys kuului siihen, joskin uudelleen muotoiltuna.

Christian Endeavor, nuorten lähetysliitto, toimi oleellisena osana nuorten

saavuttamiseksi ja aktivoimiseksi. Tällä CE-liikkeellä oli amerikkalainen tausta,

mutta Suomessa vapaakirkollinen johtokunta.22

20 Salmensaari 1957, 230.
21 Yhdessä – Vapaakirkko tänään 2005, 103.
22 Salmensaari 1957, 258.
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1.3. Rakennusosuuskunta Bethel

1.3.1. Osuustoimintalain hyödyntäminen
Suomen Vapaa Lähetys oli vuonna 1889 laatinut itselleen säännöt ja

toimintatavoitteet. Liike oli kasvanut tasaisesti ja saavuttanut kannattajia

rannikkoseuduilta sisämaahan, Oulusta Kajaaniin ja Viipurista kaikkialle

Karjalaan. Varmoja jäsentilastoja ei lähetyksen alkuajoilta ole olemassa. Vasta

vuoden 1901 jäsenmäärä on tiedossa: 1158.23

Seurakunnat olivat aluksi enimmäkseen kokoontuneet kodeissa, mutta myös

muutamissa yksityishenkilöiden rakennuttamissa rukoushuoneissa. Tällöin

omistussuhteista ei ollut huolta, sillä yksityishenkilöt nauttivat luonnollisesti lain

suojaa. Vaikka Vapaa Lähetys edelleenkin oli nimellisesti luterilaisen kirkon osa,

oli Lähetyksestä muodostunut selkeä oma organisaationsa, seurakuntain yhtymä.

Se kantoi yhdessä vastuuta juuri ulkolähetyksestä. Vuodesta 1890 lähtien oli

tuettu omaa työtä Kiinassa, sittemmin myös Intiassa. Jälkimmäisessä keskityttiin

pääasiassa Himalajan läheisyyteen.24 Sisälähetyksessä avustettiin yhteisestä

kassasta saarnaajia sekä kerättiin heille eläkettä.25

Työn ongelmana oli kuitenkin koko ajan se, että Vapaa Lähetys oli

rekisteröimätön ja siinä mielessä laiton. Kun seurakunnat halusivat esimerkiksi

rakentaa yhdessä rukoushuoneen, ja tekivätkin niin monilla paikkakunnilla, ei

omistusoikeutta voinut kirjata kenellekään. ”Laiton” järjestö ei saanut

omistusoikeutta omaan rakennukseen. Seurakuntalaisten haasteena oli tutustua

jokaiseen ja oppia luottamaan toinen toisiinsa. Kasvavalle joukolle kymmenien

tulevien vuosien aikana moinen asetti melkoiset paineet.26

Valtio tai kirkko olisi voinut oikeastaan koska tahansa pitää Vapaan

Lähetyksen toimintaa laittomana. Oikeuden päätöksellä jokainen ei

yksityisomistuksessa oleva kiinteistö olisi silloin pitänyt luovuttaa joko valtiolle

tai kirkolle. Ratkaiseva muutos tapahtui, kun Suomen Suuriruhtinaskunnan

senaatti vahvisti maamme ensimmäisen osuustoimintalain 1.9.1901.27 Pellervo-

Seura julkaisi kyseisen lain uusimman version voimaantulon johdosta

juhlajulkaisun vuonna 2013. Sen alkusivuilla luodaan katsaus vuoden 1901

merkittävään tapahtumaan.  Uusi osuuskuntalaki voimaanpanolakeineen oli vasta

23 Salmensaari 1957, 127.
24 Asikainen 1954, 61.
25 Salmensaari 1957, 221.
26 Salmensaari 1957, 423.
27 Ensimmäinen osuustoimintalaki 2013.
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neljäs suuri osuuskuntalain muutos vuoden 1901 voimaan tulleen ensimmäisen

osuustoimintalain jälkeen. Kaikki lait ovat pohjanneet samaan 1800-luvun

suureen taloudellis-sosiaaliseen keksintöön organisoida yritystoimintaa

käyttäjäomisteisesti ja demokraattisesti.28

Koskapa kaikki muut Vapaan Lähetyksen edelliset laillistamispyrkimykset

olivat kariutuneet, tarttui Hjalmar Braxén tähän mahdollisuuteen ja laati

osuustoimintalakiin nojautuvan ehdotuksen ja lähetti hakemuksen Hämeen läänin

kuvernöörille A. Papkoffille. Suomen Viikkolehti, Vapaan Lähetyksen

äänenkannattaja vuodesta 1888, uutisoi ehdotuksen lähettämisestä seuraavasti:
Komitean puolesta ilmoitettiin, että oli laadittu säännöt osuuskuntalain perustuksella
yhdistykselle ”Bethel”, joka omistaisi rukoushuoneita eri paikoista maata. Säännöt ovat
Hämeenläänin kuvernöörin virastossa vahvistettavina, mutta mitään päätöstä ei vielä ole
tullut.29

 Kuvernööri Papkoff vahvisti hakemuksen ja säännöt 29.8.1903.30

Rakennusosuuskunta Bethel i.l.31 kirjattiin kaupparekisteriin 25.1.1904

rekisterinumerolla 15846. Kaupparekisteriotteen perusteella sen ensimmäisen

hallituksen muodostivat Sulo Salmensaari puheenjohtajana32, Hulda Liljeström

rahastonhoitajana, Hjalmar Braxén, Johannes Svensson, Emil Saraoja, Matti

Saarinen ja Ossian Gauffin varsinaisina jäseninä. Osuuskunnan kotipaikka oli sen

syntyhetkellä Tampereen kaupunki.33 Tampereen valinta perustunee siihen, että

Braxén asui vielä tuolloin siellä. Hän muutti Santalan kartanoon terveydellisistä

syistä pari vuotta myöhemmin.

1.3.2. Rakennusosuuskunta Bethelin säännöt ja rahoitus
Bethelin säännöt muodostuivat 12 pykälästä (liite 1). Näissä käsitellään

osuuskunnan tarkoitus, jäsenyys, hallinto ja rahoitus. Tarkoitusta kuvataan heti

ensimmäisessä pykälässä, kun
- -tarkoituksena on eri paikkakunnilla maassamme helpoittaa sellaisten talojen hankkimista
ja kunnossapitoa, jotka soveltuvat osasta kristillisen lähetyksen, raittiuden ja
ihmisystävyyden toimintaan, osasta vuokrattavaksi.34

28 Pellervo-Seura 2013, 4.
29 SVL 25/1903.
30 HMA II Ba; Salmensaari 1957, 423.
31 i.l. = ilman lisämaksuvelvollisuutta.
32 Hjalmar Braxén toimi ehkä kuitenkin puheenjohtajana aina vuoteen 1907 saakka, sillä Suomen
Viikkolehti raportoi puheenjohtajan vaihdoksesta Salmensaareen numerossa 25/1907. Samoin:
Makkonen 1994, 33.
33 HMA G.80/I – 81/III 335:1 II Ba kopio: Teollisuushallituksessa 2.5.1908.
34 HMA G.80/I – 81/III 335:1 II Ba Rakennusosuuskunta Bethelin säännöt.
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Osuuskuntaan otettiin mukaan jokainen, joka haki kirjallisesti jäsenyyttä ja

tuli hallituksen hyväksymäksi. Säännöt eivät näin ollen lainkaan määritelleet,

tuliko jäseneksi pyrkivän olla Vapaan Lähetyksen jäsen, kristitty tai edes

suomalainen. Ilmeisesti jäsenmaksun maksaminen, minimi 25 markkaa, näytti

riittävän. Tokihan hallitukselle jäi oikeus torjua jäsenyys, mutta perusteita siihen

ei vuoden 1904 säännöissä määritelty. Rahoitus koostui osuuksista, joita jäsenet

saivat lunastaa niin monta kuin halusivat. Minimisumma oli tuo mainittu 25

markkaa. Mitään mainintaa muista rahoituslähteistä ei alkuperäisissä säännöissä

ollut.

Kun oli kyse taloudellisesta toiminnasta, luvattiin jäsenille osuuskunnan

nettovoitosta maksimissaan 5 %:n tuotto sijoitetulle pääomalle. Tuoton

maksaminen tosin edellytti ensin sitä, että vararahasto 1 oli saanut 2000 markan

pääoman. Loppuvoitto sijoitettiin vararahasto 2:een ja annettiin sen karttua

vähitellen niin suureksi kuin suinkin.

Vuonna 1910, lokakuun 15.päivänä, oli Bethelin tarkennettava ja

laajennettava alkuperäisiä sääntöjä lisäsäännöksillä (liite 1).35 Nyt korostettiin sitä,

että osuuskunnan jäsenen tuli olla jäsen myös Vapaassa Lähetyksessä.

Pääsymaksun suuruus oli hallituksen kulloinkin määrittelemä, ja se maksettiin

suoraan vararahaston numero 2. Hallituksella oli oikeus vakavassa tapauksessa

myös erottaa jäsen osuuskunnasta. Säännöstössä annettiin yksityiskohtaisia

ohjeita, kuinka hallitus voi perustella toimiaan ja kuinka erotettu voi viedä asiansa

aina tuomioistuimeen saakka.

Lisäsäännösten pykälässä kuusi otettiin huomioon sekin seikka, että

osuuskunta lakkautettaisiin. Tällöin varat siirtyisivät kristilliselle toiminnalle, joka

kirjoitushetkellä käytti nimeä Suomen Vapaa Lähetys.

1.3.3. Rakennusosuuskunta Bethelin toiminta
Laillistamisen jälkeen alkoi kuumeinen toiminta. Hankittiin valmiita rakennuksia

useilta paikkakunnilta ja muokattiin niitä rukoushuoneiksi. Ostettiin keskeisiltä

paikoilta tontteja ja rakennettiin ihan uusia taloja. Lainoitettiin seurakuntien

toivomusten mukaan kiinteistöjä, joita nämä sitten hallinnoivat ja maksoivat

vuokrina lainaa takaisin. Yksi ensimmäisistä Bethelin hankkimista kiinteistöistä

oli Jyväskylässä. Kauppakirja rukoushuonetta varten on kirjattu 20.2.1904.36

35  HMA G.80/I – 81/III 335:1 II Ba Rakennusosuuskunta Bethelin säännöt.
36  Mikkonen 1954, 125.
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Braxén oli puuhamiehenä piirustuksia myöten, ja valvoi osittain rakentamistakin.

Ollessaan siunaamassa Jyväskylän Bethel-taloa samana vuonna lausui hän sen

yhteydessä siunauksen:
Siunatkoon nyt Kaikkivaltias Jumala Bethel-talon Jyväskylän hyväksi tulevina päivinä.
Levitköön siitä iankaikkisen elämän virtoja laajalle virvoittaen ihmisvainioita hedelmää
kantaviksi Jumalan valtakunnalle.37

Tasaiseen tahtiin hankki Bethel kiinteistöjä hallintaansa, niin että niitä oli 39

Vapaan Lähetyksen muuttuessa Vapaakirkoksi vuonna 1923.

Taulukko 1. Rakennusosuuskunta Bethelin kiinteistöt vuonna 1923.38

PAIKKAKUNTA PAIKKAKUNTA

Jyväskylä Oulu

Hanko Degerby39

Ikaalinen Närpiön Yttermark

Seinäjoki Särkisalmi

Kellomäki Lapua

Horsbäck Kotka

Porvoo Jalasjärvi

Kuopio Palosaari (Vaasa)

Mikkeli Sipoo

Geta Sottunga

Degerby (Ahvenanmaa) Huopalahti

Kaskinen Vöyri

Sipoon Box Koivulahti

Närpiö Sipoon Gesterby

Joensuu Hanko (huvila)

Hämeenlinna Parkano

Helsinki Lammi

Kivijärvi Solberg

Sortavala Rauhala

Värtsilä

37  Jyväskylän vapaaseurakunnan historia 2014.
38  HMA G.80/I – 81/III 335:1 IIIGd Bethelin rukoushuoneet 1923.
39 Luovutettiin Fria Missionsförbundetille.
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On selvää, että näin mittava toiminta vaati valtavasti varoja. Muutamien

kymmenien osuuskuntalaisten sijoitukset eivät voi ostamisia ja rakentamisia

selittää. Jostain piti ammentaa vuosittain paljon rahaa.

Santalan kartano, Sandö gård, runsaan 1800 hehtaarin metsineen ja maineen

muodostui Rakennusosuuskunta Bethelin ja oikeastaan koko Vapaan Lähetyksen

taloudelliseksi selkärangaksi.40 Suuntaa-antavaa ovat seuraavat summat: Vapaan

Lähetyksen saarnamiehen kuukausipalkka oli noin 100 markkaa ja vuonna 1909

rakennetun Porin rukoushuoneen kokonaiskustannus noin 9000 markkaa.41

Braxénin kuoltua hänen testamenttinsa kautta Vapaalle Lähetykselle tilitettiin

50 000 markkaa.42 Tätä summaa hän ei eläissään olisi pystynyt säästämään, mutta

avioliiton kautta kartanon omistajaksi tuleminen mahdollisti toki näin avokätisen

lahjoituksen.

Hjalmar Braxénin kuolinvuonna myivät hänen leskensä Hulda ja tämän sisar

Tilda koko Santalan kartanon erittäin halpaan hintaan Rakennusosakeyhtiö

Bethelille.43 Tämän jälkeen kartanosta tuloutettiin vuosittain useita kymmeniä

tuhansia markkoja Bethelin kautta sen itsensä, ulkolähetyksen ja Vapaan

Lähetyksen erilaisiin toimintoihin. Suomen Viikkolehdessä 23–24/1922, on

kuvaus Vapaan Lähetyksen Lahden vuosikokouksen tapahtumista kesäkuun 1.-7.

päiviltä. Siellä pidetyn Bethelin vuosikokouksesta todetaan seuraavasti:
Rakennusosuuskunta Bethelin vuosikokous myös pidettiin Lahdessa t.k. 3 pnä. Entinen
hallitus valittiin kokonaisuudessaan uudelleen. Lappvikin lastauspaikalla oleva talo44

päätettiin myydä alkuperäisille omistajille, neideille Stadius. Lähetykselle tuleva osa
Sandön tuloista on tänä vuonna Smk. 64.230:96.45

Aivan oma kiinnostava tehtävä Bethelillä oli sen toimiessa ikään kuin

Vapaan Lähetyksen sisäisenä pankkina. Näin Lähetyksellä oli aina lisärahasto,

josta saatettiin ottaa nopeasti varoja pienellä tai peräti nolla-korolla tarvittaviin

kohteisiin. Santalan kartanon tulot täydensivät vuorostaan Bethelin kassaa.

Osuuskunnan vuosikertomuksessa 1914 todetaankin osuvasti:
- -Kun rukoushuonetaloista ei ole tuloja niinkään paljon, että ne yhdessä Bethelin omista
varoista saatavien korkojen kanssa voisivat osuuskunnan velkojen koroista, vaan Sandön
kartanon tulot, paitsi yleisiä kustannuksia, saavat vielä hyvin suurella osalla suorittaa
rukoushuonekiinteistöjen aiheuttaman vajauksen - -46

40 SVL 23–24/1922; Mikkonen 1954, 125; Salmensaari 1957, 447–448.
41 Vuoden 2014 rahana 37 249, 20 €. SVT kuluttajahintaindeksi 2014.
42 SVL 25–26/1909.
43 Mikkonen 1954, 125; Hyvönen 1988, 42. Hyvösen tekstissä on epätarkkuutena se, ettei Vapaa
Lähetys omistanut Betheliä. Bethel oli itsenäinen osuuskunta, jolla oli laillinen järjestysmuoto;
Vapaalla Lähetyksellä sitä ei ollut. Makkonen 1994, 38–39.
44 Talolla tarkoitettiin merimiehille suunnattua eläkeläis- ja vanhainkotia nimeltä ”Sjömansro”.
45 SVL 23–24/1922.
46 HMA G.80/I – 81/III 335:1 II Ba.
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Muutaman kerran Suomen Viikkolehti mainosti avoimesti, kuinka paljon

edullisempaa olisi sijoittaa rahaa osuuskunnan tilille kuin mihin tahansa pankkiin.

Korko ja vapaakirkollinen hyöty olisivat silloin parhaimmillaan. Esimerkiksi

saarnaajien eläkerahasto päätti vuonna 1912 luottaa tähän järjestelmään ja siirsi

sinne 10 000 markkaa ja arvopapereita 5½ % korkoa vastaan.47

Osuuskunta harjoitti myös kirjojen ja paperitarvikkeiden myymistä

Helsingissä nimellä ”Lähetyskirjakauppa”. Kaupan oli alun perin perustanut eräs

ruotsalainen lähetystyöntekijä, joka myöhemmin oli saanut Betheliltä

velkatakauksen ajauduttuaan taloudellisiin vaikeuksiin.48 Lopulta Bethel lunasti

liikkeen itselleen.

Rakennusosuuskunta Bethelin merkitys vapaakirkolliseen koulutukseen on

myös mainitsemisen arvoinen. Alun perin koulutettiin eri paikkakunnilla miehiä ja

naisia seurakunta- ja evankelioimistyöhön käyttäen lyhyitä kursseja. Lopulta

saarnaajakoulu miehiä varten vakiintui Tampereelle vuonna 1905.49 Koulu sai

koko ajan taistella taloudellisten vaikeuksien kanssa, kunnes 1920-luvun alussa

joutui lopettamaan toimintansa.50  Tähän aikaan naisevankelistat ja evankelistoiksi

aikovat alkoivat käyttää kolmikuukautisia kurssejaan varten Sandön kartanon

tiloja ja Bethelin vieraanvaraisuutta.51 S.S. Salmensaari oli jo 1912–1913

rakentanut kartanolle suuren asuintalon juuri koulutustarkoituksiin, mutta vasta

1920-luvulla ensin nais- sitten mieskurssilaiset alkoivat hyödyntää sitä

säännöllisesti. Bethel kustansi suurimmaksi osaksi asumisen ja opetuksen.

Ruoasta piti maksaa.52

1.4. Santalan kartano

1.4.1. Santalan kartanon historia ennen Hjalmar Braxénin aikaa
Ensimmäiset tiedot Hankoniemellä sijaitsevasta Santalan alueesta ovat peräisin

1500-luvulta. Kuitenkin tarkemmin manttaalit ja maat on kartoitettu seuraavalla

vuosisadalla. Silloin tiedetään maanmittari Hans Hanssonin piirrelleen alueen

47 SVL 11/1912.
48 HMA G.80/I – 81/III 335:1 II Ca vuosikokouksen pöytäkirja 1923.
49 Lehto 1945, 84; K. Salmensaari 1954, 169–170.
50 K. Salmensaari 1954, 170.
51 SVL 1/1921. Kirjeessä kuvattiin 15.9.1920 alkanutta kurssia ja sen sisältöä sekä kartanon ihania
olosuhteita.
52 SVL 12/1921.
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kartat. Niistä selviävät rakennukset, viljelykset ja niiden tuotto sekä alueen

omistussuhteet. Kartoitus tapahtui vuonna 1647.53

Kirkonkirjojen mukaan tilan ensimmäinen omistaja oli Pietari Eerikinpoika,

joka tosin jo seuraavana vuonna 1648 menetti alueensa hallintaoikeuden Johan

Berndesille. Tila palautui alkuperäiselle suvulle 34 vuotta myöhemmin ja sen

päärakennuksesta käytettiin nimeä ”Itätalo”. Maatilan päätulot koostuivat viljan ja

heinän viljelystä, metsätöistä, kalastuksesta ja osittain myös luotsitoiminnasta.

Jälkimmäistä arvosti eritoten Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf, joka palkkioksi

antoi muutaman tynnörin viljaa ja muita etuuksia.54

Santalan alueen toinen merkittävä talo oli nimeltään ”Länsitalo”. Sekin

kuului Pietari Eerikinpojan suvun hallintaan. 1700-luvulla se kuitenkin joutui

paikallisen mahtimiehen Hisingerin ostamaksi. Tämä hankki runsaasti tiloja

itselleen masuunitoimintaansa tukemaan. Masuuni tarvitsi vuosittain valtavasti

puuta, ja metsä oli jo tuolloin hyvässä arvossa. ”Itätalo” säästyi itsenäisenä.55

Aivan vuosisadan loppuvaiheessa perustettiin Santalaan kestikievari tyydyttämään

yhä runsaammaksi käyneen Hankoniemen liikenteen tarpeita. Kylä itsessään oli

kasvanut lähes sadan asukkaan yhteisöksi. ”Itätalo” oli suuri ja varakas,

”Länsitalo” kooltaan sitä kaksi kolmannesta pienempi.56

Henrik Sjöblom peri ”Itätalon” 1800-luvun alussa. Samassa yhteydessä

”Länsitalo” liitettiin siihen lampuotitilana. Tuolta ajalta on olemassa selkeät

verotiedot uudesta suurtilasta, sillä maaherrat joutuivat sellaiset laatimaan

tarkkojen mittausten mukaan. Tenholan kunta, johon Santalan alue silloin kuului,

verotti tiloja keskimäärin 600 riikintaalerilla. ”Itätalon” kantokyvyksi arvioitiin

kuitenkin runsaat 750 ja ”Länsitalon” 666 riikintaaleria. Tämän lisäksi talojen

käytössä ollutta yhteisomistusalusta kuritettiin 200 taalerilla.57

Santalan alueen asukasmäärä kasvoi tasaisesti. Erityisen sysäyksen kasvulle

antoi Pietarin–Hangon -radan rakentaminen ja valmistuminen 1870-luvulla.

Henkilöliikenne nopeutui huomattavasti. Se puolestaan vaikeutti kestikievarin

pitämistä ja kannattavuutta. Hevosten, kyytipoikien ja huoneiden pitäminen rasitti

kartanon elämää niin paljon, että niistä luovuttiin 1870-luvulle tultaessa.58

53 Hyvönen 1988, 9.
54 Hyvönen 1988, 12–13.
55 Hyvönen 1988, 21.
56 Hyvönen 1988, 31–32.
57 Hyvönen 1988, 32–33.
58 Hyvönen 1988, 37.
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Puuta oli puolestaan helpompi kuljettaa junakyydillä kaukana oleville

sahoille. Tavara voitiin toimittaa suoraan omilta manttaaleilta, sillä Santala oli

saanut oman rautatiepysäkkinsä, asemarakennuksen ja lipunmyynnin.59 Hangosta

tuli radan ja ulkomaankaupan myötä kaupunki vuonna 1874. Se panosti ennen

muuta talvimerenkulkuun ja kesäisin kylpylätoimintaan.60

Henrik Sjöblomin poika Erik avioitui Edla Heermanin kanssa 1840–50-

luvun taitteessa. Marraskuussa 1850 syntyi heidän esikoisekseen tytär, jolle

annetaan nimeksi Elvira Maria Mathilda. Kaksi vuotta myöhemmin hän sai

siskon, jolle Bromarvin kunnan kirkonkirjoihin merkittiin nimeksi Alina Josefa.

Sjöblomit saivat vielä kolmannenkin tyttären, Hulda Helena Christinan, joka

syntyi tapaninpäivänä 1858.61

Hankoniemen alueen suurtila tarvitsi arvoisensa päärakennuksen. Niinpä

sellainen rakennettiin hirsistä massiivisen kivijalan päälle. Yksikerroksiseen

kartanoon tuli kuusi huonetta, joihin Sjöblomien perhe mainiosti mahtui.

Kivijalkaan kaiverrettiin rakennuksen valmistumisvuosi: 1867.62

1.4.2. Hjalmar Braxén ja Santalan kartano
Hjalmar Gustaf Braxén syntyi nimismiehen perheeseen Pudasjärvellä joulukuun

10. päivänä 1860. Isä Carl hoiti isoa lääniä ja äiti Augusta Olivia (os. Borg)

tarmokkaasti isoa taloa Lepolaa.63 Paikka oli nimensä veroinen, sillä varsinkin

kesäisin runsaat sukulaisjoukot majoittuivat viikkokausiksi joka soppeen. Onnea

ei kestänyt kauan, sillä isä Carl kuoli talvella 1863 tapaturmaisesti

virkamatkalla.64 Perhe joutui myymään talonsa Pudasjärvellä ja muuttamaan

Kalajoelle seuraavana vuonna. Äiti leipoi leipiä myytäväksi ja piti koulua

säätyläisperheiden lapsille. Toki hän nautti valtionvirkamiehen lesken eläkettä,

joka oli 120 mk – vuodessa. Elämä oli äärimmäisen niukkaa.65

Hjalmar Braxén kävi lukiota Oulussa. Siellä vaikutti hengellinen herätys,

jossa erityisesti nuoria tuli hengelliseen kääntymykseen. Toimintaa johti nainen

nimeltä Charlotta Borg, joka oli Hjalmarin äidin sukulainen. Hänen poikansa

59 Hyvönen 1988, 35.
60 Ekström Söderlund 2011, 11.
61 Hyvönen 1988, 35.
62 Hyvönen 1988, 37.
63 Wiitanen 1920, 37.
64 Lehto 1945, 15.
65 Fagerlund 1988, 55.
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Fredrik oli nuorten hengellisenä esikuvana. Nuorena lukiolaisena Hjalmar

johdatettiin tähän uskovien yhteyteen vuonna 1876.66

Braxén koki Jumalan kutsun valtakuntansa työhön. Hän muutti Helsinkiin,

kirjoitti siellä ylioppilaaksi ja kirjoittautui teologiseen tiedekuntaan. Hän oli

opiskelunsa ajan mukana vapaakirkollisessa herätyksessä ja se vaikutti häneen

monin tavoin. Hän valmistui jumaluusopin maisteriksi vuonna 1883 ja sai

erotutkintoonsa erinomaiset arvosanat.67

Hjalmar Braxén ei kuitenkaan halunnut valtionkirkon papiksi, sillä se olisi

hänen mukaansa ”liikaa sitonut hänen käsiänsä ja estänyt häntä toimimasta

sielujen voittamiseksi”.68 Tämän päätöksen tehtyään hänestä tuli lopulta Vapaan

Lähetyksen saarnamies. Tammisaari oli Braxénin ensimmäinen työalue 1883–

1884. Herätys vaikutti koko Hankoniemellä. Hänen lähimpänä työtoverinaan oli

juuri Englannista palannut entinen merimies Waldemar Lönnbeck. Herätyksen

iskulauseena toimi Raamatun sana: ”Mitä minun on tekeminen saadakseni

iankaikkisen elämän?”69 Tämä parivaljakko piti yksinomaan vuoden 1884 aikana

noin 250 hengellistä tilaisuutta ja ensimmäisen kerran se julisti vapaakirkollista

sanaa Santalan kartanon mailla 10. helmikuuta ja toisen kerran saman vuoden

kesäkuussa. Talon tyttäret tulivat uskonnolliseen kääntymykseen ja he vaikuttivat

vanhempiinsa niin, että siitä lähtien kartano oli aina avoin vapaakirkolliselle

toiminnalle.70

Vuonna 1884 lopulla kutsuttiin Braxén Tampereelle saarnaajaksi ja hän

toimi siellä seuraavat 20 vuotta. Hänen aisaparinaan oli aluksi ylioppilas Antti

Mäkinen, myöhemmin myös aatelismies Constantin Boije.  Kun Hjalmar astui

seurakunnan palvelukseen, tätä kuvattiin seuraavasti:
Tuskin kuului hengitystäkään salissa, kun nuori 24-vuotias, ryhdikäs, tumma ja
palavakatseinen mies nousi, ilmoitti laulun, astui soittokoneen ääreen, käsitteli tottuneesti
sen koskettimia ja voimakkaalla äänellään johti laulua, nousi saarnatuoliin ja hartaan
rukouksen jälkeen aloitti saarnansa. 71

Braxén oli musiikin ja laulun mies. Yksinlaulun ja -soiton lisäksi hän perusti

ja johti ensin ruotsinkielistä ja sitten myös suomenkielistä kuoroa, jotka lauloivat

neliäänisesti. Se oli uutta. Paheksuntaa aiheuttaneet kitaratkin soivat mukana.

66 Salmensaari 1957, 41.
67 Lehto 1945, 31.
68 Braxén kuvaa ja perustelee laajasti päätöstään kirjeessään Suomen Wiikkolehdessä 29/1909,
joskin itse kirje on päivätty jo 17.1.1901. Kirje liittyy Braxénin elämäkerran kuvaukseen.
Salmensaari 1957, 31–32.
69 Lehto 1945, 34–35.
70 Hyvönen 1988, 39.
71 Lehto 1945, 41.
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Koko ajan tarvittiin uutta musiikkia. Sitä Braxén teki itse sekä otti käyttöön

englantilaisia, amerikkalaisia ja ruotsalaisia herätyslauluja.72

NMKY rantautui Suomeen ja Tampereelle. Paikallisyhdistys perustettiin

5.10.1889 ja sen johtohahmoja olivat Anton Vuorisen lisäksi muun muassa

Hjalmar Braxén ja Otto af Forselles. Hjalmar selitti innokkaille nuorille

Raamattua teeilloissa. Muuta toimintaa ei aluksi juuri ollutkaan.73

Työtä laajennettiin yhä edelleen: vuonna 1901 Braxén perusti Tampereen

Piirilähetyksen, jonka tehtävä oli viedä evankeliumia maaseudulle. Piirilähetystä

pitemmälle hän suuntasi itse omia saarnamatkojaan: Ouluun, Jyväskylään,

Hämeenlinnaan, Helsinkiin.74

Vuonna 1900 valittiin Braxén Vapaan Lähetyksen johtajaksi. Hän puhui

selkeiden vapaakirkollisten sääntöjen ja toiminnan puolesta. Erityisen kovaan

vääntöön oli jouduttu niin sanotun synnittömyysopin kanssa. Dramaattisten

vaiheiden jälkeen Tampereen vuosikokouksessa juuri tuona vuonna Braxén

toiminnallaan esti synnittömyysliikkeen johtajan Axel Skutnabbin vaikutusvallan.

Pieni osa Vapaan Lähetyksen jäsenistä seurasi Skutnabbia tämän uuteen

liikkeeseen ”Evankeliset ystävät”.75 Vapaa Lähetys sai itselleen omat selkeät

säännöt ja keskusorganisaation.76

Vuonna 1902 Hjalmar Braxénin aloitteesta suunniteltu ja seuraavana

vuonna perustettu rakennusosuuskunta Byggnadsandelslaget Bethel muodostui

myöhemmin koko vapaakirkollisen liikkeen merkittäväksi rahoittajaksi.77

Rekisteröimätön uskonnollinen liike ei nimittäin saanut omistaa rukoushuoneita,

joten Bethelin kaltainen osuusliike oli enemmän kuin tarpeen. Osuuskuntalaki oli

Suomessa astunut voimaan vuonna 1901.78

Braxén oli nopeiden liikkeiden mies, kun toimeen tarttui. Yllättäen keväällä

1897 sai Sandön kartanon tytär Hulda Sjöblom kirjeen Hjalmarilta. Lyhyen

esipuheen jälkeen Hjalmar kosi Huldaa. Olihan Hulda Bromarvin kokouksessa

aikoinaan kokenut hengellisen kääntymisen Braxénin työn kautta ja saanut

myöhemminkin kuulla monta saarnaa häneltä, mutta näin yllättävää avausta hän ei

72 Rantanen 1954, 210–211; Fagerlund 1988, 62–63.
73 Fagerlund 1988, 75.
74 Lehto 1945, 47–49; Fagerlund 1988, 75.
75 Salmensaari 1957, 170.
76 Lehto 1954, 40–41.
77 Gauffin 1920, 104.
78 Salmensaari 1957, 423.
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ollut osannut odottaa. Hulda suostui. Häät vietettiin Santalassa ja nuoripari asettui

sitten asumaan Tampereelle. Hulda oli tuolloin 41- ja Hjalmar 37-vuotias.79

Braxénin terveys kuitenkin alkoi pettää. Hänen oli luovutettava työ toisensa

jälkeen muille, ja lopulta 1904 saarnaajantoimikin. Tampereelle siirtyneen

saarnaajakoulun opettajana hän ehti vielä toimia 1905.

Braxénit muuttivat vuonna 1906 Santalaan. Seurasi toimeliaita vuosia, kun

karjaa kasvatettiin ja metsää hoidettiin. Samalla Hjalmar hoiti paljon Vapaan

Lähetyksen asioita kirjeitse ja piti hengellisiä kokouksia kartanon mailla.

Huldan vanhemmat kuolivat 1908. Vuotta myöhemmin oli syöpäsairaan

Hjalmarin vuoro. Kesän ollessa herkimmillään lausui sairas jäähyväissanansa:

”Joskin kuolon virta on kylmä, on se kuitenkin suloinen, kun Jeesus kantaa meidät

sen yli.”80

1.4.3. Santalan kartano Hjalmar Braxénin kuoleman jälkeen
Kuten luvussa 1.3.3. totean, Hjalmar Braxénin kuolinvuonna 1909 hänen leskensä

Hulda ja tämän sisar Tilda myivät koko Santalan kartanon halpaan hintaan

Rakennusosakeyhtiö Bethelille. Sisarukset toivoivat, että kartano voisi toimia

vapaakirkollisen väen kurssipaikkana ja palvella muutoinkin virkistävänä

keitaana. He itse saivat jäädä kartanon päärakennukseen asumaan. Työnjohtaja

vastasi lukuisten renkien ja piikojen panoksesta maanviljelyksen, karjanhoidon ja

metsänhoidon saralla.81 Bethelin johtoon valittiin S.S. Salmensaari (1874–1966),

joka varmoin ottein hoiti sitä vuosikymmeniä. Hän asui perheineen Santalassa

vuosina 1912–1914. Tänä aikana rakennettiin pihapiiriin uusi asuinrakennus, jossa

Salmensaaret asuivat, kunnes muuttivat Vilppulaan. Sen jälkeen taloa käytettiin

kurssipaikkana.82

Vuonna 1926 haki Rakennusosakeyhtiö Bethel toimintaansa lainaa

Keskinäiseltä Vakuutusyhtiö Kalevalta. Vakuutena käytettiin silloisessa Hangon

maalaiskunnassa83 sijainnutta Santalan kartanon maatilaa. Se arvioitiin

kokonaisuudessaan. Arviomiehenä toimi metsänhoitaja Fr. Östenson

Tammisaaresta. Maatilan laajuus oli tuolloin 1920,8 hehtaaria. Näistä

viljelyksessä oli 88 ha ja viljelykseen soveltuvia lisäksi 592 ha. Joutomaaksi

79 Fagerlund 1988, 73–74.
80 Lehto 1945,88.
81 Hyvönen 1988, 43.
82 Makkonen 1994, 33 ja 39.
83 Hangon maalaiskunta oli kaksikielinen vain 56,8 km² laajuinen kunta, joka vuonna 1977
liitettiin Hangon kaupunkiin. Vuonna 1926 siinä oli noin 2700 asukasta.
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katsottiin 55 ha, mutta pääosa oli metsää, noin 1200 ha. Maatilan arvoksi

laskettiin 3.872,800 markkaa.84 Vuoden 1910 jälkeen tilalta oli myyty tukkipuita,

halkoja ja propsia 1.500.000 markan arvosta ja pientiloja sekä metsä- ja

peltoalueita vajaan 200 hehtaarin verran 90.000 markalla.85

Uudenmaan läänin keskikokoiset ja suuret tilat kartoitettiin uudelleen 1930-

luvulle tultaessa. Sandön kartano kuvattiin sijaitsevan kilometrin päässä Santalan

pysäkiltä ja 10 km:n päässä Hangosta. Omistajaksi mainittiin Suomen

Vapaakirkko jo vuodesta 1909, jolloin se olisi saanut sen lahjoituksena C.E.

Sjöblomin tyttäriltä.86 Mainitulle suvulle tila oli kuulunut yli 200 vuotta. Maatilan

pinta-ala oli 1789,6 hehtaaria, joista puutarhaa 0,12; peltoa 397, luonnonniittyä

10, viljelyskelpoista maata 106, metsämaata 1530,99 ja joutomaata 102,79

hehtaaria. Pellot arvioitiin epätasaisiksi hiekkamulta- ja suomaiksi. Niiden

keskellä sijaitsivat rakennukset, joista seitsemän oli asuinkäytössä, yksi

kansakouluna ja yksi lähetysopistona. Kartano viljeli kauraa, ruista, perunaa,

heinää ja rehujuurikasveja. Kotieläiminä oli viisi hevosta, 12 lehmää, yksi sonni

sekä 10 kanaa. Maataloustuotteista myytiin ympäristön asukkaille maitoa, viljaa,

rehuja ja perunoita. Kuitenkin merkittävimmät tulot saatiin hoidetun mäntymetsän

myynnistä polttopuiksi sekä saha-, paperi- ja kaivostoiminnan käyttöön. Kartanon

kalavedet kehuttiin hyviksi ja metsänriista runsaaksi. Tilan voimanlähteenä oli

oma höyrykone ja veden nostajana roottori. Santalan kartano eli Sandö gård sai

artikkelin lopuksi vielä erityismaininnan siitä, että se kuului tarkkailutilana

karjanhoidon harjoittelun ja maataloushallituksen kirjanpitotilojen piiriin. 87

Kartanon pihapiirissä oli 1930-luvulla runsas kirjo erilaisia rakennuksia ja

hoidettuja kohteita. Puutarhanhoitoa oli tehostettu niin, että omenatarhasta saatiin

vuosittain kelpo sato. ”Länsitalo” oli edelleen pystyssä ja palveli ajoittain

kouluna, ennen kuin Santalan oma koulu vuonna 1935 valmistui. Koulualueen

lahjakirja on päivätty lokakuun kolmanneksi 1934:
Tällä avoimella lahjakirjalla lahjoittaa ja luovuttaa Suomen Vapaakirkko, jonka kotipaikka
on Helsingin kaupungissa, omistamastaan Sandön kartanon alueesta, Bromarvin kunnan
Sandön kylässä R.N:o 1:18, kansakoulua varten Bromarvin kunnalle sen ½ hehtaarin
suuruisen maa-alueen, jonka ”Sandö Folkskola” nimiseksi tontiksi maanmittausinsinööri H.
Wikberg on erottanut, paaluttanut ja pyykittänyt.
Tätä lahjakirjaa on tehty kaksi samasanaista kappaletta.
Helsingissä lokakuun 3 päivänä 1934.
Suomen Vapaakirkko

84 Noin 1.300.000 €. SVT kuluttajahintaindeksi 2014.
85 Maatilan arviokirja 1926/Santala/SVKA.
86 Matrikkelissa on virhe, sillä Suomen Vapaakirkkoa ei vielä ollut olemassakaan 1909. Oikea
lahjoituskohde oli Rakennusosuuskunta Bethel.
87 Suomen maatilat. Tietokirja maamme keskikokoisista ja suurista tiloista I 1931, 82.
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S.S. Salmensaari esimies88

Koulun läheisyydessä oli myös luhti, joka palveli kesävieraiden

majoitustilana. Kartanolla oli sekä oma paja että talli. Merenrannassa sijaitsivat

venevaja, rantavaja, uimalarakennus sekä rantasauna. Hangon Valion johtaja

Pekka Poutanen oli rakentanut huvilansa Lehminiemeen, jonka nimi vaihdettiin

huvilan omistajan mukaan myöhemmin Pekanniemeksi. Toinen huvila oli Sandö

strömin rannalla. Sen omisti Emil Saraoja, joka oli aikoinaan ollut Vapaan

Lähetyksen puheenjohtaja.89

2. Suomen Vapaakirkon toiminta Santalan
kartanossa ja sen suhteen vuosina 1923–1939

2.1. Suomen Vapaakirkon hallituksen ja sen eri
toimikuntien sekä Rakennusosuuskunta Bethelin suhde
Santalan kartanoon
Tässä luvussa käsittelen Suomen Vapaakirkon hallituksen ja sen eri toimikuntien

vierailuja Santalassa ja suhtautumista kartanoon ja sen maihin. Luvussa sivuan

myös Rakennusosuuskunta Bethelin päätöksiä, sillä se omisti kartanon vuoteen

1930 saakka. Suhdetta olen tutkinut Suomen Viikkolehden artikkeleista, uutisista

ja mainoksista; Vapaakirkon hallituksen ja sen toimikuntien sekä Bethelin

hallituksen pöytäkirjojoista.

Vuoden 1923 Suomen Viikkolehden (=SVL)90 numerossa 18 kerrottiin

Rakennusosuuskunta Bethelin hallituksen kokouksesta Helsingissä huhtikuun 25.

päivänä. Hallitus päätti omistamansa Sandön kartanon suhteen, että se myy siitä

kaksi palstaa eri henkilöille. Merkittävämpi päätös oli luovuttaa Sandön tilasta

läheltä rautatiepysäkkiä kolme hehtaaria maata Vapaakirkolle hautausmaata

varten. Samoin Vapaakirkolle lahjoitettiin 20 hehtaaria maata ja koulurakennus

Raamattukoulua varten.91 Vapaakirkon hallituksen kokouksessa seuraavana

päivänä kirjatut tiedot olivat kuitenkin muuttuneet siten, että hautausmaata varten

oli luovutettu viisi hehtaaria ja se rakennus, jossa oli pidetty raamattukoulua sekä

88 SVKA/Santala/Lahjakirja 1934.
89 Hyvönen 1988, 43–44.
90 Käytän tekstissä lehden nimeä auki kirjoitettuna, mutta alaviitteissä lyhenteenä.
91 SVL 18/1923.
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sen lisäksi 22 hehtaaria maata. Hallitus päätti ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin

hautausmaan saattamiseksi asialliseen kuntoon sille varatulle paikalle.92

Rakennusosuuskunta Bethelin vuosikokous pidettiin Oulussa 25. päivä

kesäkuuta 1923 ja siellä julkaistussa vuosikertomuksesta kävi ilmi, että Santalan

kartanon tulos oli ollut hyvin positiivinen. Niinpä sieltä oli saatettu tulouttaa

Lähetykselle 76.270, 90 markkaa.93

Saman vuoden Suomen Viikkolehden numerossa 50 selostettiin laajasti

Sandössä pidettyjä kokouksia, joissa luotiin suuntaviivoja yhdyskunnan

tulevaisuuden ja lähetyksen suhteen. Iloisena yllätyksenä koettiin se, että Hangon

satamaan oli pysähtynyt laiva, jossa Intiaan matkalla olleita omia

lähetyssaarnaajia voitiin puhelimitse pyytää vierailemaan vielä Santalassa ja

nauttimaan suomalaista ruokaa. Lähetit, joiden nimiä ei artikkelissa mainittu,

saapuivatkin junalla ja viipyivät muutaman tunnin. He tutustuivat hallituksen

lisäksi koulutuksessa oleviin saarnaajiin sekä tietysti kartanon maisemiin. Sen

jälkeen kokoontui Bethel-osuuskunnan hallitus, joka päätti muun muassa ottaa

vastaan Kivijärven rukoushuoneen lahjoituksena vastaan ja hyväksyä Santalan

sahan halkojen myynnin Helsinkiin. Merkittävin päätös oli aloittaa kesällä 1924

Keskustalon rakentaminen Helsinkiin. Sen kustannusarvioiksi kaavailtiin kolmea

miljoonaa markkaa. Sandön tilasta päätettiin lisäksi myydä 6,5 hehtaarin saari

15.000 markasta Lyydi Bergrothille.94

Vapaakirkon hallituksen kokouksessa olivat läsnä kaikki muut jäsenet

esimies S.S. Salmensaaren johdolla paitsi lehtori Saraoja. Hänen tilallaan olivat

varajäsenistä molemmat eli Anna Forsström ja saarnaaja Vilho Rantanen.

Vapaakirkko oli hankkinut käyttöönsä kiinteistöt sekä Viipurista että Turusta,

edellisen 280.000 ja jälkimmäisen 275.000 markalla. Kirkon toiminnan

tukemiseksi päätettiin myös perustaa uusi osakeyhtiö nimeltä Bethel. Sen

pääomaksi kaavailtiin 500.000–1.000.000 markan osakemäärää.

Kevätlukukaudelle 1924 päätettiin Sandössä järjestää naisia varten raamattukurssi

ja kesällä kaksiviikkoiset koulunuorison kristilliset kesäkurssit, erikseen tytöille ja

pojille.95 Hallituksen asettama seurakuntajaosto, josta kylläkin 5.3.1924

92 HMA Y 7 I Ca:2.
93 HMA II Ba Rakennusosuuskunta Bethelin vuosikertomus 1923.
94 SVL 50/1923.
95 SVL 50/1923.
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kokouksessa olivat läsnä vain A. Terävä ja K. Waismaa, oli esittänyt kurssin

pitämistä yhteisesti tytöille ja pojille.96

Nuorisotyöosasto ilmoitti pitävänsä Santalassa elokuussa viikon mittaisen

kurssin nuorisotyöntekijöitä varten. Talousosasto haki ja sai oikeuden ottaa lainaa

äskettäin ostettuja kiinteistöjä varten. Sen sijaan Vapaakirkon ja Vapaan

Lähetyksen jäsenmaksujen keskinäisen suhteen määräämisestä ei päästy

neuvotteluratkaisuun, vaan asia jätettiin pöydälle.97

Hallitus ja toimikunnat päättivät istuntonsa 9.12.1923 juhlavasti

osallistumalla 12 Santalasta valmistuneen saarnaajakurssilaisen päätösjuhlaan.

Juhla oli pitkä, kun liki jokainen kurssilaisista piti lyhyen todistuspuheen ja lisäksi

K. Salonen, E. Jokinen ja S.S. Salmensaari saarnasivat. Joululoman ajaksi Santala

otti vastaan vieraita täysihoitoon noin 400 markan kuukausimaksusta.

Lomailijoista huolehti emäntä Anna Hagberg. Paikkakunnan ilmaa kehuttiin

terveelliseksi ja hiljaisuutta rauhoittavaksi, ruokaa ravitsevaksi ja yksinkertaiseksi.

Lehtiartikkelin oli laatinut nimimerkki K.W. eli Kaarlo Waismaa.98

Vuoden 1924 ilmeisesti merkittävin taloudellinen toimenpide oli Osakeyhtiö

Bethelin perustaminen huhtikuun 12. päivänä. Yhtiö tuli vapaakirkollisen työn

suoraksi tukikanavaksi, mutta Rakennusosuuskunta Bethel jäi yhä toimimaan.

Osakeyhtiö tarjosi luonnollisesti osakkeita merkittäviksi ja vuosikorkona tuottoa

8 %. Yhden osakkeen nimellisarvoksi oli asetettu sata markkaa. Yhtiön

johtokunnan muodostivat K. Waismaa, V. Klemola, E. Haila, G. Nilsson sekä

Hulda Saraoja. Varajäseniksi valittiin Agnes Rajalinna ja P. Laakkonen.99

Sandön kartanoa kosketti kuolemantapaus keskitalven vaiheilla, kun

isännöitsijä Lennart Hagan puoliso, Ada Haga, menehtyi pitkään sairastettuaan

syöpään Helsingissä.100 Sukunimestä on kirjoituksissa kaksi versiota: Haga tai

Hagan.

Helsingin Keskustalon rakentaminen alkoi ja työn edistymistä seurattiin

tiiviisti Suomen Viikkolehden sivuilla. Rakennusbudjetti oli noussut 3,5

miljoonaan, joten Bethelin omaisuus päätettiin pääosiltaan kiinnittää projektiin.

Taloon sijoitettaisiin Suomen Vapaakirkon toimistot ja ruotsalaisen seurakunnan

omistamasta Allianssitalosta irtisanottu suomenkielinen vapaaseurakunta.

96 HMA Y 10 I Ca:2.
97 SVL 50/1923.
98 Waismaa 1923, 397.
99 HMA II Ca Osakeyhtiö Bethelin perustamispöytäkirja; SVK 6/1924.
100 SVL 8/1924.
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Rakennusosuuskunta Bethel omisti jo entuudestaan Annankatu 1 tontin, jolle

rakennettaisiin.101 Artikkelista ei käynyt yksiselitteisesti ilmi, koskiko projektiin

kiinnitettävät varat vain Rakennusosuuskuntaa vai myös hetki aikaisemmin

perustettua Osakeyhtiötä.

Vapaakirkon hallituksen kokouksen pöytäkirjassa päivämäärältä 6.–

7.4.1925 hyväksyttiin ehdotus, että keväällä pidettäisiin naisevankelistoja varten

kurssit Sandössä. Kesällä olisivat vuorossa nuorison kristilliset kesäkurssit102 ja

kurssit sunnuntaityöntekijöille.103

Rakennusosuuskunta Bethel palkkasi Sandön tilan metsänvartijaksi Eino

Ehon. Samalla se päätti myydä yhden tilapalstan herra Poutaselle. Vapaakirkon

hallitus lisäsi koulutuskirjoon kahden kuukauden kurssin miehille. Sen

kouluttajiksi kaavailtiin Jalmari Raitiota ja Eevastiina Kalliokoskea.104

Vuonna 1926 Osuuskunta Bethel, joka oli jostain syystä lyhentänyt nimen

alkuosaa, etsi kuumeisesti ammattitaitoista tilanhoitajaa. Sellaista

peräänkuulutettiin Suomen Viikkolehden numerossa 37. Jo kolmea numeroa

myöhemmin Osuuskunnan hallitus saattoi tyytyväisenä ilmoittaa, että valinta oli

tapahtunut ja jo 1.10. herra Granholm voisi aloittaa.105

Santalan hautausmaa vihittiin 13.9.1926. Vihkimisen toimittivat

Vapaakirkon esimies S.S. Salmensaari ja pastori Kaarlo Waismaa.106 Noin

kuukauden kuluttua vietettiin siellä ensimmäisiä hautajaisia, kun juuri

Pekanniemeen huvilansa rakentanut voinvientiosuusliike Valion Englannin johtaja

Pekka Poutanen (1876–1926) yllättäen kuoli asemapaikallaan Hullissa. Hänen

työtään ja merkitystään vapaakirkolliselle liikkeelle kuvasi Emil Saraoja

muistokirjoituksessa. Siitä tähän muutama katkelma:
Pekka Poutanen oli hiljaisia maassa; ei hän kokouksissa paljo esiintynyt eikä puhunut,
mutta kokosydäminen kristitty hän tahtoi olla. Eräs veli, joka kerran hänen luonaan oli yötä,
sanoi kuulleensa, miten hän puoliyöhön asti rukoili ja taisteli Jumalan kanssa. Silti hän oli
iloinen ja leikkisä luonne ja hyvin usein veitikkamaisuus pisti esille. Hangossa asuessaan
hän monta vuotta oli sikäläisen seurakunnan esimiehenä - - Mutta mökin Poutas-ystävät
ehtivät hankkia itselleen; se juuri saatiin rakennetuksi elokuun loppuun, jolloin ystäviemme
piti mennä takaisin Englantiin, oltuaan muutamia viikkoja kesälomalla Suomessa.
Maalatuksi se ei vielä saatu silloin, mutta syyskuulla se maalattiin; isäntä ei vaan saanut

101 SVL 10/1924.
102 Nuorison kristilliset kesäkurssit vastasivat luterilaisen kirkon rippikoululeiriä ja saivat
myöhemmin nimen seurakuntakoululeiri. Makkonen 1994, 42.
103 SVL 12/1925; Sunnuntaityöntekijöillä tarkoitettiin pyhäkoulutyöntekijöitä.
104 SVL 40/1925. Pekka Poutasen tontti oli kartanon läheisestä Lehminiemestä, joka Poutasen
mukaan nimettiin Pekanniemeksi.
105 SVL 40/1925.
106 SVL 43/1926.
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nähdä sitä maalattuna. Ruumis vain tuodaan Suomeen, ollakseen ensimmäinen, joka
kätketään Sandön kauniiseen hautausmaahan, mikä juurikään on valmistunut.107

Vuoden 1927 ensimmäinen Suomen Viikkolehti osasi iloita yhdessä Sandön

kartanon rouva Hulda Braxénin kanssa, jonka 70-vuotisjuhlia vietettiin.

Vapaakirkon esimies S.S. Salmensaari kunnioitti tilaisuutta käynnillään.108

Vapaakirkon hallitukselle oli ilmeisen epäselvää alkuvuonna 1927, millaista

koulutuspolitiikkaa sen tulisi harjoittaa seurakuntatyöntekijöiden suhteen.

Helsingissä olivat upouudet tilat Lähetysopistolle Keskustalon yhteydessä, mutta

vaikka toiminta siellä jatkuikin, ei uusia opiskelijoita rekrytoitu eikä hyväksytty.

Sen sijaan Sandön kesäkursseihin panostettiin näyttävästi. Moneen kertaan

mainostettiin niin 5.–19.7. pidettäviä nuorisokursseja kuin 20.–26.7. pidettävää

raamattukurssia. Vielä saman vuoden syksyllä asia oli akuutti, kun asialistalla oli

Lähetysopiston ja Sandön raamattuopiston jännitteinen suhde. Päätösasiakirjoihin

keskustelun lopputulosta ei ollut kuitenkaan tässä vaiheessa kirjattu.109

Sandössä päätettiin pitää myös kesän 1928 nuorison kristilliset kesäkurssit.

Niistä kantoi päävastuun Vapaakirkon hallitus, joka jo kevättalvella teki niistä

päätöksen. Se valitsi opettajiksi pastorit Kaarlo Waismaan ja Juho Koivumäen

sekä ajankohdaksi 1.–15. heinäkuuta.110

Osuuskunta Byggnadsandelslaget Bethel y.t. vuosikokous pidettiin

Vapaakirkon vuosikokouksen yhteydessä Tampereella 15.6.1928. Siellä

”päätettiin eräät palstakaupat Sandön kartanosta. Samoin vahvistettiin Kaskisten

talon myynti”.111 Tiedonannossa ei määritelty tarkemmin, mistä päin kartanon

mailta palstat olisi myytävä, mihin hintaan ja mihin tarkoitukseen.

Syyskuu 1929 muodostui Sandön kartanolle merkittäväksi

tapahtumapaikaksi, kun 10. päivä kokoontui siellä Vapaakirkon hallitus112 ja

välittömästi sen jälkeen Pohjoismaiden lähetysjohtajien kokous 11.–31.9. Paikalle

oli saapunut kahdeksan Suomen Vapaakirkon hallituksen jäsenen lisäksi yksi

edustaja Tanskan Vapaakirkosta, neljä Norjasta, viisi Ruotsista, kolme Virosta

sekä viisi Suomen Fria Missionsförbundetista.  Kaikkiaan osanottajia oli

ennätyksellisesti 26, jotka raportin mukaan nauttivat Santalan luonnon rauhasta,

yhteisistä ateriahetkistä ja erinomaisen edullisista kustannuksista. Puheenjohtajina

107 Saraoja 1926, 334. Hautausmaan vihkijäisiä ja hautajaisia kuvattiin laajasti numerossa 44/1926.
108 SVL 1/1927.
109 SVL 39/1927.
110 SVL 13/1928.
111 SVL 26/1928.
112 SVL 41–42/1929.
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toimivat lehtori E. Saraoja sekä pastori P. V. Lindahl. Kokouskielinä käytettiin

suomea ja saksaa.113 On hämmästyttävää, että 1920-luvun lopulla kansainvälisillä

edustajilla oli aikaa 20 päivän ajan puida ajankohtaisia teemoja Santalan kartanon

kovinkin rauhallisissa maisemissa.

Uusi vuosikymmen, 1930-luku, alkoi suurten muutosten merkeissä Santalan

kartanon ja Vapaakirkon suhteen. Osuuskunta Byggnadsandelslaget Bethel päätti

alkuvuodesta yhtiökokouksessaan Helsingissä myydä Suomen Vapaakirkolle

omistamansa kiinteistöt seuraavilla paikkakunnilla: Hangossa, Santalassa,

Porvoossa, Hämeenlinnassa, Helsingissä, Ikaalisissa, Jyväskylässä, Lapualla ja

Joensuussa. Muut kiinteistöt jätettiin edelleen osuuskunnalle. Lisäksi Helsingin

Lähetyshotelli oli jo tammikuun ensimmäisestä päivästä siirtynyt O.Y. Bethelin

omaisuudeksi. Uusien osakeyhtiösääntöjen mukaan osakkaat eivät enää saaneet

lainkaan osinkoa vuosivoitosta eivätkä rahastoista. Kaikki voitto kanavoitiin

Vapaakirkon toimintaan.114 Näiden toimenpiteiden taustalla oli mitä ilmeisimmin

Yhdysvalloista tapahtunut Wall Streetin musta torstai 24.10.1929, jolloin 13

miljoonan osakkeen äkillinen myyntitarjous aikaansai pörssiromahduksen ja sitä

seuranneen maailmanlaajuisen laman, jonka ensimmäiset vaikutukset alkoivat

tuntua Suomessakin.115 Vapaakirkon vakavaraisuutta vahvistettiin merkittävästi.

Santalan kartano ei aina ollut pelkästään rahalähteenä, vaan ainakin kerran

se sai kohtalaisen testamenttilahjoituksen osakseen. Aurora Granqvistin

kuolinpesän testamenttivaroista toki suurin osa, 102.000 markkaa, ohjautui

suoraan Vapaakirkolle, mutta mainitsematon pienempi summa myös Santalaan

sekä lisäksi Sandön kurssitaloon huone- ja pöytäkalustoa ynnä vuode- ja

liinavaatteita.116 Lisäksi koulutuskurssit saivat usein tukirahoja suoraan

lahjoittajilta. Niitä tuettiin myös runsain elintarvikelähetyksin. Näitä käsittelen

lähemmin seuraavassa luvussa.

Vapaakirkon hallitus oli edelleen vastuussa nuorisokursseista vuosina 1931–

39. Vuonna 1931 niistä ensimmäisen kerran käytettiin virallisesti nimeä

seurakuntakoulu, joka sitten vakiintui vastaamaan luterilaisen kirkon

rippikoulua.117 Suomen Viikkolehteen hallitus laati perusilmoituksen, jossa olivat

vakiotiedot. Aikataulut ja vastuuhenkilöiden nimet tietenkin vaihtelivat:

113 SVL 40/1929.
114 SVL 11/1930.
115 Muutosten vuosisata 3 1993, 23.
116 SVL 30/1930.
117 Rippikouluikään viitattiin suoraan vuoden 1936 ilmoituksessa, SVL 12–13/1936.
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Seurakuntakoulua eli nuorisokurssit päätettiin ensi kesänä taas pitää Sandön kartanossa
kesäk. 16–30 p:inä. Paikalle tulee saapua 16 p:nä. Kurssimaksu on 100 mk. Opettajina J.
Koivumäki ja V. Tuominen. Ilm. J. Etelämäki, Annak. 1 Helsinki.118

Etelä-Suomi kärsi ankarasta kuivuudesta kesällä 1932. Suomen

Viikkolehden ”Uutisissa” kuvattiin, kuinka Santalassa ja Hangossa ”Muutamat

ruissarat ovat kuivuneet -- Sadetta kaipaa kuiva maa.” 119 Maaseudun olosuhteet

vaikuttivat ratkaisevasti ihmisten jokapäiväiseen leipään ja tulevaisuuteen.

Vuonna 1933 haudattiin Santalan hautausmaalle kaksi vainajaa.

Vapaakirkon pitkäaikainen pastori Matti Saarinen kuoli 24.3. 64-vuotiaana ja

hänet saatettiin viimeiselle matkalleen huhtikuun ensimmäisenä. Esimies S.S.

Salmensaari piti siunauspuheen ja saarnaajaliiton jäsen E. Renfors muistopuheen.

Saattojoukko kuvattiin suureksi. Vain pari kuukautta myöhemmin, toukokuun 22.

päivänä, menehtyi pastori Saarisen puoliso Karin Ulrika, os. Blomqvist, 62-

vuotiaana. Kuolinilmoituksessa mainittiin: ”Näin pian hän sai seurata miestään,

pastori Matti Saarista, jonka kanssa hän oli ollut avioliitossa vuodesta 1917.”120

Yleinen seurakuntainkokous Turussa 16.–19.6.1933 käsitteli Vapaakirkon

taloutta sekä tilaa avoimesti ja seikkaperäisesti. Kirkkokunnan esimiehen,

ylitarkastaja S.S. Salmensaaren puhe julkaistiin todennäköisesti sellaisenaan.

Salmensaari kiitti Jumalaa menestyksekkäästä toimintavuodesta, koska kirkon

jäsenmäärä oli lisääntynyt 15 %. Moitetta hän löysi muun muassa siitä, että talous

oli supistunut 4 %, koska seurakuntalaiset eivät olleet katsoneet tärkeäksi omien

varojensa laittamista likoon yhteiseksi hyödyksi. Heille oli iskostunut ajatus siitä,

että Vapaakirkko olisi muutenkin varakas ilman heidän panostustaan. Salmensaari

myönsi, että kohtalaisen mittavia rahastoja olisikin olemassa, mutta että näiden

varat olisivat kiinni seurakunnan kiinteistöissä, jotka kuitenkaan eivät olleet

kovinkaan tuottoisia. Hän peräänkuulutti vastuuntuntoa yhteisistä asioista. Puheen

jälkeen Vapaakirkon hallitus esitti tulo- ja menoarvion seuraavalle

toimintavuodelle, joka on esitetty seuraavassa laskelmassa:
MENOT:

Sisälähetys   65.000:-
Ulkolähetys 170.000:-
Vapaakirkon hallitus  10.100:-
Seurakuntatyö    2.000:-
Heimolähetys  10.000:-
Toimisto  18.000:-
Painatustyöt    1.000:-

Yht. Smk 276.000:-

118 SVL 13–14/1931.
119 SVL 30/1932.
120 SVL 13, 14 ja 22/1933.
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TULOT:
Seurakunt. verotus  12.000:-
Harpunsäveleistä    3.000:-
Korko- ja kiinteistötuloja  25.000:-
Sandön kartanosta  40.000:-
Lahjoina koottava 196.000:-

Yht. Smk 276.000:- 121

Tulo- ja menoarviosta käy selkeästi ilmi, mikä merkitys Santalan kartanolla

oli kirkon budjetissa. Kaavaillulla tuloutuksella saatettiin yksinään hoitaa

Vapaakirkon hallituksen, heimolähetyksen, toimistotöiden ja seurakuntatyön

osuudet.

Turun vuosikokous päätti vielä vastata Bromarvin kunnan anomukseen

saada Sandön kartanon alueelta puoli hehtaaria maata koulupiirin kansakoulua

varten. Päätös oli suopea ja maa-alue lahjoitettiin ilmaiseksi, paitsi arvopuut jäivät

lahjoittajan omaan käyttöön.122 Lahjakirja toimitettiin Bromarvin kunnalle 3.10.

seuraavana vuonna.123 Vertailun vuoksi mainittakoon, että seuraavan vuoden

Mikkelin vuosikokouksen talousarvio 16. kesäkuulta oli supistunut 265.000

markkaan ja Santalankin osuudeksi mainittiin ainoastaan 15.000 markkaa, joskin

se olisi vain osa kokonaissuorituksesta. Mikä tuo loppuosa tulisi olemaan, ei

budjetista käynyt ilmi.124

Vapaakirkon hallitus teki syyskuun 18. päivänä 1934 päätökset Sandön

saarnaajakurssien suhteen siten, että oppilaiksi otettaneen 16–17 osanottajaa ja

opettajiksi järjestettäneen koko ajaksi Jalmari Raitio, kahdeksi ensimmäiseksi

viikoksi Aatu Heiskanen ja marraskuuksi Kultimo Salmensaari.125

Toiminnan määrä Santalassa 1930-luvun ensimmäisellä puoliskolla oli

keskittynyt kesään, etenkin leireihin. Hallitus ja toimikunnat eivät niihin juurikaan

puuttuneet, paitsi seurakuntakouluun. Sen katsottiin edustavan virallista

koulutusta ja vapaakirkollisuuden perusopetusta nuorille. Siksi tänne suunnattiin

kouliintuneita ja luotettavia pastoreita sekä muita pitkälle kouluttautuneita.

Lisääntyneen kesätoiminnan vuoksi hallitus etsikin Suomen Viikkolehden kautta

nuorta kesäapulaista Sandön kesäkotiin palkattavaksi kesäkuun alusta elokuun

loppuun 1937.126 Saman vuoden syyskauden alussa onniteltiin 70 vuotta

täyttänyttä Eevastiina Kalliokoskea, joka oli voimiansa säästämättä toiminut

121 SVL 25–26/1933.
122 SVL 25–26/1933.
123 SVKA/Santala/Lahjakirja 1934.
124 SVL 20–21/1934.
125 SVL 39/1934.
126 SVL 21/1937.
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Santalassa sekä talousvastuussa että opettajana lukuisilla vuosisadan alkupuolen

kursseilla. Hän oli opettanut niin naisevankelistoja kuin miessaarnaajia, kunnes oli

korvasairauden tähden joutunut luopumaan tehtävistään ja muuttanut

Taipalsaareen.127 Vuoden 1938 viimeisessä hallituksen kokouksessa 16.12.

vahvistettiin päätös siitä, että Santalassa pidettäisiin 1.3.–1.4.1939 raamattukurssi

miehille. Sen sijaan kaivatusta kurssista naisille luovuttiin.128 Syytä jälkimmäisen

pois jättämiseen ei perusteltu.

Maaliskuussa 1939 tuli suru-uutinen, että opettajatar Eevastiina Kalliokoski

oli kuollut Taipalsaaressa. Hän oli syntynyt 23.10.1867 ja oli vuoteen 1906 saakka

ollut sukunimeltään Lindh, mutta suomalaistanut sitten sukunimensä monien

muiden vapaakirkollisten tavoin. Näin oli tehnyt Sulo Sundholmkin, josta tuli

Vapaakirkon merkittävä johtaja S.S. Salmensaari.129

Loppuvuoden 1939 tapahtumat alkoivat vyöryä Suomen, Vapaakirkon ja

Santalankin suuntaan vääjäämättömästi. Vapaakirkon hallitus pyrki

kokoontumaan tästä syystä hätäkokoukseen Tampereelle joulukuun kuudes päivä,

mutta ainoastaan puheenjohtaja S.S. Salmensaari ja sihteeri Kaarlo Waismaa

pääsivät tulemaan. Esimerkiksi toimittaja ja pastori Vilho Rantanen oli ollut

viemässä perhettään turvaan synnyinseudulleen Nurmon Kouraan. Kaikesta

huolimatta kaksi läsnä ollutta hyväksyi Sortavalan vapaaseurakunnan

rekisteröitäväksi Vapaakirkon yhteyteen. Sen lisäksi he totesivat, että

Sisälähetyksen kassa oli tyhjä, vaikka kesän uhriviikko olikin tuottanut 40.000

markkaa. Se ei ollut kuitenkaan riittänyt peittämään jo siihen mennessä syntynyttä

velkaa. Näin ollen saarnaajia ei voitu tukea enää rahallisesti. Normaalisti vaje oli

korvattu joko Helsingin Lähetyshotellin tai Santalan tuloilla, mutta nyt hotelli oli

suljettu pääkaupungin pommitusten alettua ja Sandönkin suunnasta ei sotatilan

vuoksi voitu tulouttaa mitään. Kirkon molemmat taloudelliset tukijalat olivat yhtä

aikaa halvaantuneita.130

2.2. Santalan kartano vapaakirkollisen koulutuksen
tukipisteenä
Tarkoitukseni on tässä luvussa esitellä sitä vapaakirkollisen koulutuksen ja

kurssien kirjoa, jota Santalassa suoritettiin tutkimusajankohtana. Pitäydyn

127 SVL 42/1937.
128 SVL 51–52/1938.
129 SVL 11/1939; Makkonen 1994, 11.
130 SVL 50/1939.
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pääasiassa Suomen Viikkolehden mainoksiin, artikkeleihin ja uutisiin. Sivuan

Vapaakirkon hallituksen ja joidenkin toimikuntien kirjoituksia samasta teemasta.

Muu kirjallisuus jää tässä luvussa vähemmälle huomiolle. Kurssien suuren määrän

vuoksi olen poiminut tutkimukseeni vain osan sitä edustamaan.

Vuosi 1923 alkoi tammikuussa huolestunein äänenpainoin siitä, saadaanko

Sandön naiskurssi toteutumaan, koska ilmoittautuneita oli vasta kuusi.

Helmikuuhun mennessä asia oli ratkennut positiivisesti, kun listoilla oli jo 15

osanottajaa. Niinpä luennoitsijat ja aikataulutus voitiin julkaista ja helmikuussa

lopullinen osanottajajoukko eli 22 naista. Heistä tosin kolme joutui perumaan eri

syistä.131 Kyseistä kurssia kuvaili tarkasti yksi osanottajista nimeltään Lyydi

Kallio ja erityisesti sen maaliskuun 15. päivää. Päiväohjelma oli alkanut klo 6 ja

tuntia myöhemmin oli aamuhartaus, kuten tavallista, mutta sitten keskipäivällä

olikin saatu vierailla itse Sandön kartanossa nimipäiväkahveilla. Siellä

opiskelijaryhmä kitaroiden säestyksellä oli esittänyt hengellisen laulun ”Kestävät

kaikk’ lupaukset”. Rouva Hulda Braxén oli sitten seikkaperäisesti kertonut

Vapaan Lähetyksen alkuvaiheista Suomessa ja erityisesti vuodesta 1884, jolloin

saarnaajat Braxén ja Lönnbeck ensi kerran olivat vierailleet Sandössä ja pitäneet

hengellisiä kokouksia. Ihmeelliseltä oli tuntunut, kun kokoushuoneet olivat

ääriään myöten täyttyneet hartaista kuulijoista. – ”Tuli oli syttynyt, se alkoi palaa

voimalla.” Kirjoittaja arvio, että autenttiset kertomukset olivat tehneet nuorempiin

kuulijoihin lähtemättömän vaikutuksen.132

Seuraavasta naiskurssista päätti Suomen Vapaakirkon hallituksen

seurakuntajaosto, joka kokoontui Sandössä 10.12.1923. Läsnä olivat Abraham

Terävä ja Kaarlo Waismaa. Kokouspöytäkirjan 2§:n mukaan raamattukurssit

naisille järjestettäisiin kolmen kuukauden mittaisena ajalla 15.2.–15.5.1924.133

Päätöksestä ilmoitettiin joulukuussa 1923 Suomen Viikkolehdessä. Kaarlo

Waismaa päätti tekstin ylevästi kurssin onnistumisen suhteen: ”Jumalalle ei ole

mikään mahdotonta, jos me vain Hänen suosiotaan ja kunniaansa etsimme.”134

Ilmeisesti hänen laatimansa oli sitten myös tammikuun 1924

raamattukurssimainos, joka ilmensi ajan vaatimuksia ja henkeä:
Raamattukurssit Herran työhön aikovia naisia varten aijotaan jälleen toimeenpanna
Sandössä. Ne alkavat helmik. 15 p. ja kestävät kolme kuukautta. Kurssimaksu on 200 mk
kuukaudelta eli 600 mk koko ajalta. Omakätiset hakemukset, tiedot iästä, koulunkäynnistä,

131 SVL 2-6/1923.
132 Kallio 1923,  i.s.
133 HMA Y 10 I Ca2.
134 SVL 50/1923.
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mahdollisesti valokuva ja jonkun tunnetun uskovaisen suositus lähetettäköön ennen helmik.
1 päivää osotteella: opettajat, neiti Eevastiina Kalliokoski, Suinula, Jokiranta.135

Eevastiina Kalliokoski iloitsi kirjeessään 14. helmikuuta siitä, että kurssi oli

päässyt ajallaan alkamaan. Sillä oli 12 naisopiskelijaa. Forssasta oli saapunut

runsas materiaalipaketti, josta jokainen kurssilainen oli saanut kunnolliset

kirjoitusvälineet ja jonkin kirjan luettavaksi. Kalliokoski toivoi Suomen

Viikkolehden lukijoiden muistavan kurssia rukouksin ja siteerasi lopuksi Jesajan

kirjaa: ”Pimeyttä ei ole oleva siellä, jossa nyt ahdistus on.” (Jes. 8:23)136

Seurakuntatyöjaoston jäsen Abraham Terävä kävi tarkistamassa paikan päällä

toimintaa Santalassa. Hänen raporttinsa julkaistiin helmikuussa. Samalla hän

valotti Vapaakirkon koulutuksen tilaa otsikolla ”Suomen Vapaakirkon ja

vapaalähetyksen jäsenten, ystävien ja kannattajien huomioon!”:
Ainoa ’opinahjo’, mikä meillä nykyään on työntekijäimme kasvattamiseksi, on
raamattukurssimme Sandössä. Olemme saaneet tyytyä vain tämänlaiseen avunantoon
nuorille veljillemme ja sisarillemme. Herra on antanut tunnustuksensa sisartenkin
toiminnalle pelastaen ihmisiä synnistä heidän julistamansa sanan kautta.
Lauantaina t.k. 16 p:nä, tullessani Sandön pysäkiltä nykyisien kurssien johtajattaren, sisar
E. Kalliokosken kanssa, raamattukoululle, ottivat nuoret sisaret, taloudenhoitajattaren, sisar
A. Hagbergin kanssa, meitä vastaan laululla ja kitaran säestyksellä. Sydäntä siunaa
tuollainen näkeminen ja kuuleminen.
Sunnuntaina t.k. 17 p:nä klo 11 ap. oli sitten kurssien juhlalliset avajaiset. Kaikkien
rakkaitten lähetyksen ystävien olisi pitänyt olla mukana näkemässä ja kuulemassa tuon
kokouksen menoa-- Taloudenhoitajatar sanoi ruokapöydässä huolestuneena, ettei ole vielä
yhtäkään rahakirjettä näille kursseille tullut. Rohkaisin hän[tä], että odotahan, kun ehtivät.
Tuskin kukaan tietää kurssin vielä alkaneenkaan.—
Ja nyt lopuksi, rakkaat kristityt ja työmme avustajat, kaupungeissa ja maaseudulla, avatkaa
taasen sydämenne ja kukkaronne avustaaksenne alkaneita kurssejamme Sandössä! Älkää
antako heidän rukouksensa, uskonsa ja odotuksensa häpeään joutua! Polvistuneena Isän
eteen minäkin tämän pyyntöni lähetän. Avustuksenne voitte lähettää osoitteella: Neiti Anna
Hagberg Sandön pys. Hangon rata.

Sandössä 18.2.1924 Abr[aham] Terävä 137

Abraham Terävän kirjoitus nosti esille vapaakirkollisen koulutuksen

perusajatuksia lähetyksen alusta lähtien: Koulutus kuuluu sekä miehille että

naisille, sillä molemmat sukupuolet ovat myös alusta alkaen julistaneet

evankeliumia ja johtaneet ihmisiä Kristuksen tuntemiseen. Samoin koulutuksen

etuoikeus koettiin yhteisenä niin, että Jumalan kutsun saaneet pystyivät siihen

osallistumaan seurakuntien taloudellisen ja hengellisen tuen kannustamina.

Santalan kartano tarjosi rauhalliset ja riittävät puitteet ja omalta osaltaan hyvän

ruokahuollon. Opiskelukustannukset pysyivät kaiken kaikkiaan maltillisina,

elleivät peräti halpoina.

135 SVL 2/1924.
136 SVL 8/1924.
137 SVL 9/1924
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Vielä toukokuussa julkaistiin naiskurssin päätösvaiheesta yksi artikkeli, joka

oli otsikoitu nimellä ”Eräs illanvietto Sandössä 6.5.1924”. Pääpaino oli asetettu

päätösjuhlan kuvaamiseen ja lukuisiin kiitoksiin. Kaikista merkittävimmän

puheenvuoron käytti kartanonrouva Hulda Braxén, joka kertoi heidän, millä

ilmeisesti tarkoitti sisartaan Tildaa, omaa edesmennyttä miestään Hjalmaria sekä

edesmenneitä vanhempiaan, toiveista ja rukouksistaan Santalan suhteen:
--kuinka Jumala on kuullut heidän rukouksensa siinä, että Vapaalähetys on saanut perustaa
Sandö’seen koulukodin, jossa joukko toisensa perästä kansamme nuoria saa olla
syventymässä Jumalan totuuksiin, ja sanoi sen yhä edelleenkin olevan heidän suurimpana
esirukousaiheenaan--138

Saman vuoden kesäkuussa oli ensimmäinen mainos syksyn

saarnaajakursseista. Ne suunnattaisiin aloitteleville ja ensikertalaisille. Kurssin

kokonaishinnaksi mainittiin 600 markkaa. Hakemukset tuli osoittaa Kaarlo

Waismaalle Tampereelle elokuun loppuun mennessä.139 Samassa kuussa Kotkassa

kokoontunut seurakuntatyöjaosto, jossa olivat paikalla A. Terävä, K. Waismaa ja

V. Tuominen, oli määritellyt kurssin oppiaineiksi Vanhan testamentin kirjat;

homiletiikan; dogmatiikan; kirkkohistorian; ainekirjoituksen sekä laulun ja

soiton.140

Syyskuussa voitiin Santalasta iloiten uutisoida, että saarnaajakurssi oli

alkanut. Kokonaisvahvuus oli 11 henkeä, joissa vastuulliset mukaan luettuina.

Johtajana oli Väinö Tuominen ja emäntänä Anna Hagberg. Miehistä huumoria

ehkä kuvasti jonkun haastatellun huomio saapuneista avustuksista, että Savosta

lähetetyt koivunlehvistä sidotut saunavihdat olisivat herättäneet suurta mielihyvää

ja tyytyväisyyttä.141

Saarnaajakurssi päättyi itsenäisyyspäivänä 1924. Loppujen lopuksi oppilaita

oli ollut 14. Sekä raha-, tarvike- että ruoka-avustuksia oli saapunut runsaasti ja

niistä oltiin kiitollisia. Osa opiskelijoista oli joutunut sairauden tähden olemaan

pitkäänkin poissa, mutta päätöspäivänä kaikki olivat terveitä. Hengellisiä

tilaisuuksia kurssilaiset olivat pitäneet voimiaan säästämättä Hangossa ja

Lappvikissa. Yhteishenki oli hitsautunut erinomaiseksi koulutuksen aikana. Jotkut

valmistuneista saarnaajista suuntasivat heti päätöstilaisuuden jälkeen junalla

138 SVL 22/1924.
139 SVL 27/1924.
140 HMA Y 10 I Ca:2.
141 SVL 39/1924.
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Turkuun, jossa he osallistuivat Suomen Vapaakirkon saarnaajaliiton

puolivuosikokoukseen.142

Vuonna 1925 oli Helsingin keskustalo valmistunut. Sen yhteyteen oli

perustettu hotelli nimeltä Lähetyshotelli. Vapaakirkon keskustoimisto oli saanut

asianmukaiset tilat. Haaveet Lähetysopistosta olivat myös toteutuneet ja

saarnaajakurssi oli välittömästi aloitettu uusissa luokkatiloissa.143 Samalla oli

herätetty keskustelu Sandön kurssien tarpeellisuudesta. Näitä teemoja käsitteli

Abraham Terävä raportissaan Suomen Viikkolehdessä otsikolla ”Käyntini Sandön

raamattukursseilla”. Kirjoitus oli päivätty Uudessakaupungissa marraskuun

toisena:
Kun Vapaakirkon hallituksessa oli päätetty, että lähetysopisto alkaisi toimintansa heti
keskustalon valmistuttua Helsingissä, mikä on tapahtunutkin, oltiin Sandössä pidettävien
raamattukurssien suhteen eri mieltä.

Muutamat hallituksen jäsenet olivat sillä kannalla, että kursseja Sandössä on
jatkettava kuten ennenkin. Toiset meistä edustivat sitä mielipidettä, että olisi ehkä paras
keskeyttää raamattukurssien pito toistaiseksi, koska on toivottavaa, että lähetyksemme
ystävien kaikki huomio kohdistuisi uuteen lähetysopistoon. Mutta, jos opettajavoimia ja
varoja riittää, niin miksi emme voisi pitää molempia? -- Kun siis raamattukurssien
”ylivalvoja” K. Waismaa, ja lähetysopiston johtaja, kouluneuvos S. Salmensaari, sekä
Sandön tilan hallitusväki olivat kaikki yhtä mieltä siinä, että kursseja Sandössä jatkettaisiin
kuten ennenkin, myönnymme mekin, seurakuntatyöjaoston kaksi jäsentä, jotka olemme
ehkä enemmän kielteisellä kannalla olleet.

Ja kun ei mieskursseja saatu aloitetuksi syksyllä kuten edellisinä vuosina,
järjestettiin kurssit naisille ja kevättalvella vasta miehille. --144

Sandö sai edelleen opiskelijoita ja tukijoita niin, ettei sillä ollut Helsingissä

pidettävän koulutuksen suhteen valittamista. Vuonna 1925 uutuuden-

viehätyksestään huolimatta edellinen sai vähemmän opiskelijoita houkutelluksi

kuin jälkimmäinen. Sandössä heitä oli 14 ja opettajina toimivat Eevastiina

Kalliokoski ja Kati Pelkonen.145

Seurakuntajaosto, kokoonpanolla Eeli Jokinen, Abraham Terävä ja S.S.

Salmensaari, oli päättänyt Helsingissä 15.9.1925, että tammikuun 15:nnestä

maaliskuun 15:nteen 1926 pidetään Sandössä mieskurssi, jonka johtajaksi

määrättiin pastori Jalmari Raitio ja opillisten aineiden opettajaksi (opettajatar) E.

Kalliokoski.146 Samana päivänä kokoontui Helsingissä myös sisälähetysjaosto,

jonka jäsenistä paikalla olivat Matti Saarinen ja Wäinö Tuominen. Heidän

huolensa nousi siitä, että Lähetysopiston alkaminen veisi innokkaita nuoria miehiä

142 SVL 50/1924.
143 SVL 27–28/1925. Keskustalo oli otettu käyttöön 24.6. ja vihitty tehtäväänsä 13.9. Kiinteistö oli
maksanut 3,5 miljoonaa markkaa.
144 Terävä 1925, 474–475.
145 SVL 47/1925.
146 HMA Y 5 I Ca:2.
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seurakuntatyöstä koulun penkille. Heidän ehdotuksensa oli selkeä: Sandöhön

pitäisi panostaa miehille suunnatuilla lyhytkursseilla. Sieltä saataisiin nopeasti

korvaavuutta täyttämään piirilähetyksen aukkoja.147

Yllä olevasta johtuen Jalmari Raitio oli Kankaanpäässä laatinut tekstin

vuoden 1926 saarnaajakursseja varten, joihin hakuaika oli parhaillaan meneillään.

Hän kehotti edelleen empijöitä ”vakavasti Herran edessä rukoilemaan” ja sitten

toimimaan päättäväisesti. Samoin seurakunnat saivat kannustusta olla tukemassa

opiskelupäätöksen tehneitä sekä taloudellisesti että henkisesti. Käytännöllisiäkin

ohjeita seurasi artikkelissa, kuten muistutus sisäluvun harjoittamisesta ja

pakollisen oppikirjan ”Miten johdatamme ihmisiä Kristuksen luo?”

hankkimisesta. Raitio antoi myös vihjeen, että ko. teoksen voi tilata joko pastori

Eskil Renforsilta Tampereelta tai Lähetyskirjakauppa Oy:stä Helsingin

Annankadulta. Teksti päättyi yleviin toivotuksiin: ”Ottakaa, kaikki vapaat

kristityt, tämäkin kallis asia omaksenne, avuksi huutain Jumalaa ja uhraten

varoistannekin Herralta saamanne armon mukaan. Muiden ohessa tarvitsisi

Sandön raamattuopisto kunnollisen seinäkellon. Armon varaan.”148

Saarnaajakursseille tuli 13 miesopiskelijaa, jotka keskittyivät sielunhoitoon

ja hermeneutiikkaan eli Raamatun tekstien selittämiseen. Opettajana toimi jälleen

Eevastiina Kalliokoski.149 Hänen työparinaan oli Jalmari Raitio, joka ensimmäistä

kertaa käytti ehkä pilke silmäkulmassa Sandön raamattukoulusta nimitystä

”luostari”. Hän perusteli sanaa artikkelissaan ”Mitä luostarimme piirissä voi

tapahtua”:
”Luostarimme piirissä”, sanonee joku S. V:lehden lukija. Niin, ”luostarimme piirissä”,
sanon minä. Meillä on sellainen. Se on täällä Sandössä. Mitään elämänikäisiä
munkkilupauksia ei kyllä kukaan tänne tulleista ole tehnyt. Me olemme jonkunlaisia
”Jumalan ystäviä” ja ”yhteisen elämän veljiä”, jotka olemme tulleet tänne hiljaisuuteen
kohtaamaan Jumalaa. -- Täällä ei pidätä korkeat muurit yhteyttä muun maailman kanssa.
Siinäkin luostarimme eroaa katolilaisista samanlaisista. Olosuhteet ovat muurina, ne
olemme itse valinneet – tai oikeastaan Herra. Elämä täällä sykähtelee. Nuoret sydämet
sykkii. Herralle lupaudutaan ja antaudutaan. Viitoitellaan suuntia, tavoitellaan päämääriä.
Tehdään työtä Jeesukselle. Sielujen kohtalo sydämen asiaksi saada tahdottaisiin.--150

Jalmari Raitio kuvaili opiskelua intensiiviseksi ja yhteisölliseksi. Seuraavien

lehtien uutisoinneissa esiintyivät sitten aina ”luostari” tai ”luostarialue”, kun hän

puhui Sandön raamattukoulusta. Vapaakirkko oli jaettu Suomessa kuuteen

lähetyspiiriin, jotka Raitio laittoi ikään kuin kilpailemaan keskenään avustusten ja

147 HMA Y 5 I Ca:2.
148 Raitio 1926 a, 275.
149 SVL 41/1926.
150 Raitio 1926 b, 340–341, 347. Artikkelista julkaistiin loppuosa SVL:n numerossa 44/1926..
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rahalahjojen määrällä. Hämmästyttävää oli, että inhimillisesti köyhin alue eli

Pohjoinen piiri uhrasi eniten. Etelä-Pohjanmaa oli toiseksi anteliain. Mutta –

Tampereen kristityt lahjoittivat sen kaivatun uuden kellon luokkahuoneeseen!151

Tammikuussa 1927 Suomen Viikkolehden palstalla ”Uutisia” oli

ensimmäisen kerran eräs naisopiskelija herättänyt ajatuksen siitä, olisiko järkevää

luoda järjestelmä, jossa jokainen opiskelija kävisi Sandössä kolme kolmen

kuukauden kurssia. Näin muodostuisi kaivattu laajempi kokonaisuus. Vähäinen

toistokaan ei tekisi haittaa. Työjaksot näiden kolmen kuukauden opintojaksojen

välillä vahvistaisivat opittua ja nostaisivat esille puutteita. Samalla paikallaan

oleminen virkistäisi jatkuvan kiertämisen jälkeen ja hyvä olisi muistaa, että ”oppia

on ikä kaikki”.152 Ehdotus oli kieltämättä rakentava, mutta lehdessä ei siihen

kommentoitu. Kirjoitus osoittaa samalla, kuinka tärkeänä paikkakunnalta toiselle

kiertävät naisevankelistat pitivät laajaa teologista koulutusta. Jatkuva liikkeellä

oleminen oli voimia kuluttavaa, semminkin kun liikkuminen usein suoritettiin

jalkaisin tai polkupyörällä. Vapaakirkollinen liike sai olla hyvin kiitollinen tälle

työsaralle, sillä naisevankelistat perustivat lukuisia uusia seurakuntia, etenkin

Karjalassa.

Sandön raamattukurssit olivat Suomen Viikkolehdessä vakioteema.

Helsingin Lähetysopisto tuntui jääneen palstatilassa vähemmistöön. Pitkän

hiljaisuuden rikkoi vihdoin kirkon esimies S.S. Salmensaari, joka oli samalla tuon

opiston johtaja. Hän totesi sarkastisesti, että opiskelijanuorukaiset, joita oli

kymmenen, eivät jaksaneet kirjeitä kirjoittaa vapaaehtoisesti, ennen kuin rahat

loppuivat. Esimies kiitteli opiston saamista avustuksista, mutta muistutti, että

kuukauden budjetti on noin 7000 markkaa. Tätä summaa ei ollut saapunut

edellisvuonnakaan, joten opisto oli toiminut koko ajan tappiolla. Kuluvana

vuonna 1927 ei ollut saapunut sitäkään vertaa avustuksia seurakunnista.

Salmensaari myönsi, ettei ollut rohjennut pyytää kirkolta enempää rahaa.

Toisaalta hän totesi lakonisesti, että ”kun ne munkit siellä Sandössä veisasivat niin

kovasti, niin pelkäsimme, ettei meidän lähetysopiston teinien ääni olisi oikein

kuulunutkaan”. Lopuksi Salmensaari ehdotti, että luterilaisen kirkon esikuvan

mukaan Vapaakirkossakin alettaisiin kantaa aika ajoin kolehtia varattomia

teologian opiskelijoita varten.153

151 SVL 47/1926.
152 SVL 3/1927.
153 SVL 4/1927.
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Sandön joulukuussa 1926 päättyneen kurssin johtaja Jalmari Raitio vastasi

tavallaan Salmensaaren tekstiin samassa Suomen Viikkolehdessä otsikolla ”Miltä

näyttävät nyt luostarin seudut”. Hän kuvaili kurssin päätöstilaisuutta lyhyesti ja

kehaisi opiskelijoiden saaneen aikaan kurssijulkaisun nimeltä ”Luostarikaikuja”.

Ensimmäistä kertaa jaettiin myös todistukset. Piirilähetykset olivat vaatineet

sellaisia kolmesta syystä: Ensiksi niiden tuli saada tietää, millaisia kykyjä kullakin

opiskelijalla oli ilmennyt. Toisekseen opettajien piti antaa arvio oppilaiden

kehityksestä tai edistymisestä154, ja kolmanneksi oppilaiden oli syytä itsekin

havaita, kuinka ahkeria olivat olleet ja kuinka tulevaisuudessa voisivat paremmin

suunnata voimavaransa. Artikkelin päätteeksi Raitio esitti epävirallisen

tilinpäätöksen: lahjoina oli saatu 3200 markkaa, kurssimaksuina 4000 markkaa,

mutta menoja oli kertynyt noin 10 000 markkaa, joten Sandökin jäi odottamaan

vajeensa täyttämistä seurakuntalaisten lisälahjoitusten avulla.155

Syksyn 1926 Sandön kurssilaiset opettajineen sekä emännöitsijä (Kuva SVL 10/1927)

On suurta, kun Herra saa nuoria pelastaa. Hehän voivat vuorostaan tulla Jumalan kädessä
siunauksen välikappaleiksi lukemattomille, jotka nyt kulkevat eksyksissä synnin synkeässä
korvessa. Olkoon Mestarimme suuri siunaus mukana siinä kalliissa työssä, jota tehdään
Jumalan valtakunnan työn hyväksi sekä Lähetysopistossamme että raamattukoulussamme
Sandössä.156

”Sisarusten Sikermiä” oli julkaistu 15.5.1927. Se edusti

naisevankelistakurssien kirjallista satoa. Siinä oli E[evastiina] K[alliokoski]

pohtinut monitahoisesti, mitä nimeä Sandön kursseista tulisi käyttää. Hän

johtajana oli koonnut postituksissa esiintyneitä erilaisia nimityksiä, kuten ”Sandön

raamattukoulu”, ”Sandön kurssit”, ”Sandön Raamattukurssi”, ”Sandön Raamattu-

opisto”. Naislähetysliitto oli aloittanut kolmikuukautiset kurssit vuonna 1920,

joten nimien kirjo oli siitä saakka ollut todella runsas. Vapaa Lähetys oli tuonut

154 Raitio käyttää tässä sanaa ”ennätys”.
155 SVL 4/1927.
156 SVL 10/1927.



39

sitten saarnaajakoulutuksen ja muut kurssit lisäksi. Kahdeksan eri johtajaakin oli

ehtinyt Sandössä toimia sekä lukuisa joukko opettajia. Jo 14. työkausi oli

toukokuussa siis saatettu päätökseen eikä loppua ollut näköpiirissä, kun

Vapaakirkon hallitus oli jälleen hyväksynyt uusien kurssien aloittamisen. Senpä

vuoksi E. K. ehdotti, että Sandön opetustyölle, eli ”rakkaalle lapselle”,

annettaisiin viralliseksi nimeksi Sandön Raamattuopisto. Hänen toiveensa kuului:
Suokoon rakas Herra Jeesus armonsa, että myöskin oppilaita aina täällä olisi niin runsaasti,
että työtä voitaisiin jatkaa. Ilahuttavana merkkinä asian ymmärtämisestä sisarjoukossa, voi
sanoa, että muutamilla on aikomus jatkaa aina kolmannenkin kevättyökauden, jos Herra sen
suopi ja elämme.157

Nimimerkki ”Toinen päätekijöistä” kuvaili vuoden 1928 saarnaajakurssia

seikkaperäisesti. Hän keskittyi kahteen teemaan: opetusaineisiin ja kurssin

huoltoon. Jokaisen mainitsemansa opetusaineen kirjoittaja perusteli ja selitti

lukijoille. Samalla hän mainitsi, että Sandö, josta rinnan oli ruvettu käyttämään

myös virallisesti nimeä Santala, oli nyt ainoa toimiva vapaakirkollinen

koulutuspaikka. Helsingissä ei ollut käynnistynyt uutta Lähetysopiston kurssia.

Opetusaineita olivat Pyhän kirjan selitysalkeet eli hermeneutiikka; sielutiede eli

sielunhoito ja psykologian perusteet; suullinen harjoitus eli homiletiikka;

kouluaineet eli kirkkohistoria, terveysoppi ja äidinkieli, joista vastasi opettajatar

Hongisto; Raamatun maantieto; uskonoppi eli dogmatiikka, jossa ainoana oli

käytössä pakollinen oppikirja158; musiikki ja laulu. Kirjoittaja pyysi

seurakuntalaisilta häpeilemättä runsaita lahjoja, sillä kurssin huolto vaati

melkoisen summan varoja, tavaroita ja ruokaa: ”Kun lisäksi vielä kaikki

purtavaksi ja nieltäväksi sopiva ruoka-aines tänne kelpaa, ei pitäisi

neuvottomuuden ja keinottomuuden vaivaaman.” 159

Lähetysopiston tyhjäkäynti Helsingissä päätettiin poistaa syksyllä 1929

alkavaksi ilmoitetulla kolmivuotisella kurssilla. Säästösyistä se pidettäisiin

Porvoonkatu 53:n kiinteistössä Keskustalon sijasta ja emäntänä tulisi toimimaan

Santalasta tuttu Anna Hagberg.160 Hän olikin valmis toimimaan, koska

kevätpuolella Santalaan kaavailtu evankelistakurssi vasta-alkajille oli jouduttu

peruuttamaan liian vähäisen ilmoittautumisen tähden.161 Tapaus oli todella

harvinainen.

157 SVL 25–26/1927.
158 Oppikirjan nimeä ei mainita.
159 SVL 41/1928.
160 SVL 37/1929.
161 SVL 7/1929,
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Uusi vuosikymmen alkoi kansainvälisestä lamasta huolimatta uudella

innolla naiskoulutukseenkin panostaen. Syksyksi 1930 suunniteltiin kolmen

kuukauden kurssi Sandön kartanoon Santalaan. Hakemuksia tulikin kosolti ja ne

toimitettiin pastori Juho Etelämäelle Helsinkiin arvioitaviksi. Niistä hyväksyttiin

18, joukossa muun muassa Uudestakaupungista Aini Palmu, josta myöhemmin

tuli merkittävä lapsievankelista Suomen Vapaakirkossa. Kurssin johtajana jatkoi

pastori Jalmari Raitio vastuualueenaan Raamatun opettaminen ja neiti Elli Hertz.

Tutun emännän Anna Hagbergin ollessa Lähetyskoulun emäntänä Helsingissä

astui hänen tilalleen talousvastuuseen rouva Sonja Ollila.162 Kurssin kuulumiset

välitti Suomen Viikkolehden palstalla ”Työmaalta” nimimerkki I.V., jonka taakse

kätkeytyi mitä todennäköisimmin yksi opiskelijoista, mikkeliläinen Irja Valkonen:
Raamattu-opistosta. Kiitos täyttää sydämemme Herraa kohtaan siitä, että saamme olla täällä
rauhaisassa koulukodissamme Marian tavoin oppimassa Jeesuksen jalkain juuressa. Tähän
asti kulkemamme taival täällä jo on ollut siunausrikasta runsaine, hyvine neuvoineen ja
opetuksineen. Myöskin olemme saaneet vastaanottaa kalliita, ihania lupauksia Hengen
ilmoituksen kautta. Ihana tietoisuus, että saamme tuntea ja todeta jälellä olevalla ajalla
myöskin Jumalan lupausten täyttymisen. Muistakaa, ystävät, meitä kantaa Herran
sydämelle! Kaikkien sisarien puolesta I. V.163

Maailmanlaajuinen lama lamaannutti vuonna 1931 vapaakirkollisen

koulutuksen lähes tyystin, sillä kursseja ei Santalassa silloin pidetty saarnaajille

eikä evankelistoillekaan. Kun lisäksi Vapaakirkon hallitus päätti varojen

puutteessa keskeyttää Lähetysopistonkin Helsingissä 17.12. ja jättää 1,5 vuotta

opiskelleet itseopiskelun ja tenttimisen varaan, näytti uusien pastoreiden saaminen

seurakuntiin huolestuttavan synkältä.164

Vasta kolmen vuoden tauon jälkeen, kun Suomen talous oli jo alkanut

todella elpyä, rohkaistui Vapaakirkon hallituskin kutsumaan saarnaaviksi aikovia

ja jo sananjulistajina toimivia veljiä Raamattu- ja opintokursseille Santalaan.

Loka-marraskuun aikana olisi varsinainen opintojakso, siis entiseen verrattuna

kohtalaisen lyhyt. Kurssi pidettäisiin vain siinä tapauksessa, että riittävä määrä

tulijoita ilmoittautuisi määräaikaan syyskuun 15. päivään mennessä pastori Kaarlo

Waismaalle Tampereelle. Kurssimaksu tulisi olemaan koko ajalta 400 markkaa ja

siihen sisältyisi vapaa opetus ja ylläpito.165 Opiskeluajalle oli osattu määritellä

kiinteä hinta ilman, että sen tarkkaa pituutta aloitus- ja päätöspäivineen oli edes

ilmoitettu.

162 SVL 27–28, 37/1930.
163 SVL 44/1930.
164 SVL 42/1931.
165 SVL 28/1934.
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Näytti siltä, että paine koulutukseen oli kasvanut niin suureksi, että syksyn

kurssi houkutteli Santalaan 18 opiskelijaa. Aloitus oli 1. lokakuuta ja päätös 1.

joulukuuta, joten kahdeksi kuukaudeksi opiskeluaika muotoutui. Johtajaksi

hallitus oli määrännyt luotetun pastorin Jalmari Raition. Apuna hänellä olivat osan

aikaa pastorit Aatu Heiskanen ja Kultimo Salmensaari.166 Kurssilta tuli myös

perinteinen uutis- ja kerjuukirje, jossa laajoin sanankääntein ja maalaillen

kuvattiin, kuinka ”päivän kuormaa ja hellettä oli kannettu”, kun oli antauduttu

sielunhoidon, dogmatiikan ja eksegetiikan opintoihin. Pyyntölista seurakunnille

sisälsi sekä vehnä-, ruis- että ohrajauhoja, erilaisia kalasäilykkeitä ja rahaa. Myös

ulkomaanvaluuttaa saisi lähettää, sillä kirjoittaja oli ottanut selvää, että

Hankoniemen pankeissa voisi ne muuttaa Suomen markoiksi. Hän viittasi

avoimesti maailman kuohuvaan tilanteeseen, josta on luettavissa ensimmäisistä

uutisista fasismin kehityksestä Italiassa ja natsismin Saksassa sekä kommunismin

julmuuksista Neuvostoliitossa: ”Niin lisäksi vain on tullut kansanliikkeiden

levottomuus, kansojen ja valtiaiden yhteentörmäys; tähän asti kokemattomassa

määrässä hälyä ja humua.” 167 Kirjeen oli allekirjoittanut nimimerkki ”Hän.”, joka

lienee suosituksi puhujaksi myöhemmin kehittynyt pastori Juho Hänninen.

Eino Erkkilä oli laatinut vuoden 1934 kurssin kiitoskirjoituksen psalmin

sanoin: ”Veisatkaa Herralle uusi virsi, soittakaa somasti juhlasävelin” (Ps. 33:3).

Hän korosti, että koko joukko oli saanut läksynsä luetuiksi johtaja Raition

ympärillä kuin konsanaan muinoin oppilaat Gamalielin jalkojen juuressa.

Ensimmäisenä adventtina oli ollut juhlavaa suunnata kotimatkalle. 168 Vielä

nimimerkki S. N. täydensi kurssikuvausta joulukuun lopulla. Hän korosti

opiskelijoiden elävöittäneen jälleen kartanon miljöötä ja Hankoniemen hengellistä

toimintaa. Oma lehti ”Luostarin kaikuja” oli julkaistu. Lopuksi kirjoittaja kiitti

Vapaakirkon hallitusta ja monilukuista tukijoukkoa, jotka olivat mahdollistaneet

kahden kuukauden opintojakson vuosien tauon jälkeen.169

Seuraavan kerran Vapaakirkon hallitus päätti 13.3.1936 kokouksessaan

yrittää koulutuksen parissa Helsingissä, kun Keskustaloon varattiin tilaa 1.

syyskuuta alkavalle 3-vuotiselle työntekijäkurssille. Lähetyshotellin tilat olivatkin

niin kysyttyjä, että 10 opintoihin hyväksyttyä (lisäksi yksi mahdollinen tulija)

166 SVL 38 ja 39/1934.
167 SVL 41/1934,
168 SVL 47/1934.
169 SVL 52/1934.
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jouduttiin sijoittamaan Keskustalon yhteen yksityisasuntoon. Ruokakeräys

laitettiin samalla käyntiin sekä varojen keräys pakollista kirjallisuutta varten.170

Toiveet Santalan suhteen heräsivät jälleen, kun vuoden 1937 syyspuolella

Vapaakirkon hallitus päätti elvyttää sekä miesten että naisten kurssit. Edellinen oli

tarkoitus pitää kolmikuukautisena syksyllä 1938 ja jälkimmäinen vasta

vuodenvaihteen jälkeen.171 Jostain syystä hallitus joutui kuitenkin aikaistamaan

kurssejaan niin, että se kokouksessaan 11. joulukuuta päättikin jo 14.2.1938

aloittaa kahden kuukauden kurssin evankeliumin työhön aikovia nuoria miehiä

varten.172

Alkuvuoden 1938 mieskurssi toteutui suunnitellusti. Se oli kahden

kuukauden mittainen (14.2.–12.4.). Opiskelijoita oli 11, johtajana Jalmari Raitio,

muina opettajina mm. Aatu Heiskanen ja kokenut Kaarlo Waismaa, emäntänä

Saimi Nurmi Lappohjasta.173 Kurssiin liittyvän kertomuksen oli laatinut

nimimerkki ”Se kolmastoista”. Tekstin yhteyteen oli liitetty myös kuva Sandön

kartanosta:
Jälleen kolmen vuoden ja neljän kuukauden perästä
Ylempänä mainittu aikamäärä on kulunut siitä, jolloin Santalan raamattuopisto oli viimeksi
toiminnassa. Nyt on sillä onni ollut suojiinsa sulkea jälleen 11 miestä – kahdettatoista tänne
odotamme. Tämä toiminta on aina ollut Suomen Viikkolehden lukijoille mieluisaa. Yksi ja
toinen seurakunta on täkäläisistä oppilaista toivonut sananjulistajaa paikkakunnalleen tai
piirilähettiä. Tämän kirjoittajalle on jo ehtinyt kaksi piirilähetystä lausua sellaisen
toivomuksen, että täällä pitäisi kouluttaa heille lähetti. - - Ja näiden nuorten miesten
sisimpään kylvetään sitä parhainta, mitä osaamme ja tiedämme. Aamulla kello 7 kello soi.
Silloin on viimeistään ylös noustava. Kahdeksasta aamulla kahdeksaan illalla ollaan
luokalla, muutamia taukoja lukuun ottamatta. Häälyypä kirves ja sahakin yhden tunnin ajan
ulkotöitä tehdessä. Kaikki tämä Jumalan ja Hänen evankeliuminsa tähden Jeesuksen veren
hintana olleiden ihmisten siunaamiseksi ja autuudeksi. Jollei Herran suuri työkenttä kaikista
saisikaan työntekijää, saa ainakin jotkut yksityiset paikkakunnat hyödyllisen avustajan
hengelliselle työskentelylleen seutukunnalleen. Siis työ ja vaivat eivät siinäkään
tapauksessa mene hukkaan.174

170 SVL 12–13, 34/1936.
171 SVL 45/1937.
172 SVL 51–52/1937 palstalta ”Työmaalta ja uutisia”.
173 SVL 1-2, 7/1938.
174 SVL 8/1938.
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Sandön kartano,
jossa opastuskursseja parhaillaan pidetään.  (Kuva: SVL 8/1938)

Uskoisin, että tekstin on laatinut jompikumpi opettajista eli joko Jalmari

Raitio tai Aatu Heiskanen. Nimimerkki ”Se kolmastoista” voisi viitata

vertauskuvallisesti Jeesukseen 12 opetuslapsen opettajana. Nimenomaan

piirilähetysten esittämä pyyntö hänelle kouluttaa ja lähettää pätevä saarnaaja

palvelukseen tukee arviotani.

Ehkäpä yllä olevasta artikkelista viisastuneena suunniteltiin Santalan

raamattuopistolle kahden kuukauden opetuskurssia naistyöntekijöitä varten vielä

vuoden 1938 loppuun, kuukauden mittaista raamattukurssia nuorille miehille

maalis-huhtikuuhun ja kahden kuukauden mittaista opetuskurssia Herran työssä

oleville tai siihen aikoville loka-joulukuussa 1939.175 Vuoden viimeisessä

hallituksen kokouksessa 16.12.1938 vahvistettiin vain maalis-huhtikuun kurssi

nuorille miehille. Sen sijaan kaikki naiskoulutus pantiin jäihin.176 Ilmeisesti

opetuskurssi naistyöntekijöille ei syystä tai toisesta ollut toteutunut syksyllä 1938,

ja hallitus teki siitä omat johtopäätöksensä.

Maailmanpoliittisen tilanteen kiristyessä kohti toisen maailmansodan alkua

vuonna 1939 sai Santala olla vielä lukuisien kurssien tyyssijana. Ensimmäisenä

niistä toteutettiin raamattukurssit nuoria miehiä varten 1.3.–1.4. Tähän viitattiin

esimerkiksi silloin, kun samana vuonna haettiin uusia opiskelijoita Helsingin

kolmivuotiseen Lähetysopistoon. Hakijoilta edellytettiin vähintään kansakoulun,

mielellään keskikoulun oppimäärää ja etukäteen luettaviksi Edwin Wirénin

”Raamattu elämänkirjana” ja Kultimo Salmensaaren ”Suomen Vapaakirkko”.

175 SVL 38/1938 palstalta ”Työmaalta ja uutisia”.
176 SVL 51–52/1938.
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Hakijoille antaisi lisäarvoa, jos Santalan saarnaajakurssi olisi käytynä, esimerkiksi

juuri kevään 1939 kurssi.177

Naislähetysliitto panosti myös Santalaan. Se suunnitteli ja toteutti Raamattu-

ja raittiuskurssit 1.-8. kesäkuuta. Kurssimaksu oli vain 75 markkaa koko ajalta.

Tämän lisäksi NLL:n jäsenet sekä työssä olleet naislähetit saivat liiton korvaamat

junamatkat Santalaan ja takaisin, muut saivat Valtion Rautateiltä 25 %:n

alennuksen. Yhteyshenkilönä toimi tamperelainen Klaara Klemola. Mahdollisia

osanottajia rohkaistiin seuraavalla tavalla:
Aikaisemmin pidetyt kurssit ovat mukana olleille olleet suureksi avuksi ja siunaukseksi.
Toivomme on, että piirilähetykset valmistavat työntekijöilleen tilaisuuden osallistua näille
yhteisille opintopäiville.178

Helmi Lahdelma kuvasi laajasti ”Naislähettien opintopäiviä” myöhemmin

kesällä. Erityisesti hän kiitti Kristillistä Raittiusliittoa, joka oli ollut

mahdollistamassa Naislähetysliiton viikon mittaista raamattu- ja raittiuskurssia

Santalassa. 28 sisarta oli saanut tulla paikalle oppimaan ja ”sydämeensä

kätkemään noita salattuja aarteita ja kätkettyjä tavaroita, joita Jumalan sanassa on

niin paljon”. Opettajina olivat muun muassa Tyyne Sihvonen, joka innosti

ulkolähetystyöhön; maisteri Kultimo Salmensaari perehdytti Israelin kansan

monivaiheiseen historiaan; pastori Tuomo Huuhtanen opetti Ilmestyskirjan pyhiä

totuuksia ja pastori Yrjö Mikkonen teroitti raittiusopetuksen tärkeyttä ja sitä, ettei

alkoholin valtaan jääneitä saisi jättää yksin selviytymään ongelmistaan. Hangossa

oli käyty pitämässä hengellisiä kokouksia, joissa lähes kaikki osanottajat olivat

päässeet jakamaan ajatuksiaan vuorollaan. Santalan hautausmaalla oli vietetty

hiljainen hetki. Toinen hiljainen hetki oli osoitettu hieman aiemmin kuolleiden

johtajatar E. Hertzin ja opettajatar E. Kalliokosken muistolle. Lahdelma kuvasi

eräitä tärkeitä hetkiä seuraavasti:
Lähtemättömästi jäi mieleemme käynti kartanon vanhusten luona. Tuntui kuin olisi
liikkunut pyhällä paikalla. Monet entisajan esitaistelijat tulivat mieleen, Hj. Braxén y.m. He
ovat taistelleet ja voittaneet.
Paljon hengellistä hyvää saimme Santalassa. Joskus rukoushetkissäkin oli kuin avonaisen
taivaan alla. Jeesus Kristus liikkui keskellämme riisuen ja pukien, tyhjentäen ja täyttäen.
Emme myöskään voi olla kiitollisuudella mainitsematta siitä ajallisesta hyvyydestä, jota
saimme; joka päivä tarvittavat eväät, palvelevat kädet. Taivaallisen Isän huolenpito oli
kaikessa.179

177 SVL 6/1939.
178 SVL 16/1939.
179 Lahdelma 1939, 183.
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2.3. Santalan kartano vapaakirkollisessa nuorisotyössä ja
virkistyskäytössä
Santalan kartano oli tarjonnut jo Vapaan Lähetyksen aikana tiloja ja maitaan

lukuisten nuorisoleirien ja -kurssien pitopaikaksi. Samoin etenkin kesäisin

kymmenet vieraat majoitettiin täysihoitoon eli kesäkotiin. Molempia toimintoja

jatkettiin keskeytymättä 1920–30-luvuilla. Kesävierastoiminta tuki taloudellisesti

nuorisokursseja.180  Käsittelen näitä kahta työmuotoa samassa alaluvussa, sillä ne

tapahtuivat usein samaan aikaan niin, että kesävierailla oli mahdollisuus osallistua

monien nuorisokoulutusten ohjelmaan ja kirjoittaa niistä artikkeleita Suomen

Viikkolehteen. Olen poiminut tapahtumatarjonnasta mielestäni riittävän

monipuolisen näytteen.

Suomen Vapaakirkon hallituksen seurakuntajaosto kokoontui Sandössä

10.12.1923. Läsnä olivat A. Terävä ja K. Waismaa. Pöytäkirjan seitsemännen

pykälässä oli kirjattuna päätös, että Suomen Viikkolehdessä ilmoitettaisiin Sandön

raamattukoulun toimivan täysihoitolana niinä aikoina, jolloin siellä ei kursseja

pidettäisi. Maksuksi määrättiin yhden ja kahden hengen huoneista 500 mk ja

yhteishuoneesta 400 mk kuukaudessa.181

Aina G. Johansson182 ilmoitti kevättalvella 1924 elokuun loppupuolella

Sandössä pidettävistä C. E.-liikkeen kursseista.183 Tämä lienee ensimmäinen

nuorisotyöhön liittyvä ilmoitus Suomen Viikkolehdessä Vapaakirkon

itsenäistymisen jälkeen hallituksen ja sen työryhmien tiedonantojen rinnalla.

Nuorison kristillisistä kesäkursseista 3.-16.7. oli lyhyt ilmoitus Suomen

Viikkolehden numerossa 24. Näistä kehittyi luterilaisen kirkon pitämien

rippikoululeirien vastineet, joita Vapaakirkossa alettiin kutsua nimellä

seurakuntakoululeirit. Historiallisesti ensimmäisille Sandön nuorisokursseille

osallistui 13 tyttöä ja viisi poikaa.184 Tosin aluksi kurssille ei meinannut tulla kuin

pari ilmoittautumista, jolloin Kaarlo Waismaa jyrähti Suomen Viikkolehdessä

kiivaaseen sävyyn:

180 K. Salmensaari 1954, 175.
181 HMA Y 10 I Ca:2.
182 Aina G. Johansson (1870–1932) oli kouluttautunut kansakoulun opettajaksi, mutta kehittyi
jatkokoulutuksen ja kotitalousopetuksen tienraivaajaksi Suomessa. Hän toimi aktiivisesti
nuorisotyön, etenkin C.E.-liikkeen johdossa. Hänen vastuullaan oli ko. liikkeen
ulkomaankirjeenvaihto. Pönniäinen 1954, 263.
183 SVL 11/1924.
184 SVL 28/1924.
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 ”Sittenkö vasta, kun poikanne ovat murhaajia tai murhattuina - - olisi

vanhempien pitänyt jotakin uhrata.”185

Vuoden 1924 molemmat nuorisolle tarkoitetut kurssit tulivat Sandössä siis

pidetyiksi. C. E.-kurssi kokosi tosin vain 10 osanottajaa, kun tavoite oli ollut

moninkertainen. Opettajat olivat tämän alan todellisia osaajia ja konkareita: Aina

G. Johanssonin lisäksi Emil Saraoja ja Eskil Renfors. He välittivät tietoa

sielunhoidosta ja C. E.-liikkeen historiasta sekä nuorten johtamisesta.

Vierailukäynti suuntautui läheisessä Bentsårin saaressa sijainneeseen

kasvatuslaitokseen.186

Nimimerkki H. L. jakoi nuoren sydämensä riemua artikkelissa ”Kevät

Sandössä” 1925. Tekstissä yhdistyvät Jumalan ylistäminen, kartanon ihanuus ja

opiskelun tuoma tyytyväisyys sekä romantiikka:
- - Niin – kaikkialla tuo kevät ihmeellisiä tunteita ihmisrintaan, vaan mitä saa aikaan kevät
Sandössä, sitä tuskin kieli kykenee kertoa. ”Miksi niin”, kysynee joku, ”eikö se kaikkialla
ole yhtäläinen?” ”Ei”, vastaa moni nuori, joka tänäkin keväänä on saanut tuon onnellisen
osan, nim. tulla Sandöseen ylistämään Jumalaa, kaiken hyvän antajaa, kilpaa taivaan
lintujen ja meren laineitten kanssa. Ei missään vallitse sellaista sopusointua kuin täällä
rakkaassa kodissa, ja kodin ympärillä olevassa luonnossa. Herra Jeesus on tänne koonnut
ainoastaan sellaisia, joitten sydämiin Hän itse on saanut virittää soimaan uuden virren. - -187

Vuoden 1925 nuorison kesäkursseista, 13.–27.7., kirjoitti pastori Kaarlo

Waismaa, toinen opettajista. Ensimmäistä kertaa hän kuvasi, kuinka moni

osanottajista kävi uskovien kasteella. Heitä oli 11, mikä oli iloittu määrä, kun

osanottajia oli 28. Sää oli ollut koko ajan lämmin ja otollinen ahkeralle uimiselle.

Kurssilaiset olivat itse lisänneet einestensä määrää poimimalla mustikoita ja

onkimalla kaloja. Kirjoittaja uskoi, että pitkistä matkoista huolimatta nuoret olivat

olleet kurssin antimista kiitollisia ja saaneet säilytettäviksi mieleensä ikimuistoiset

viikot ja Sandöstä itselleen pyhän paikan. Waismaan rinnalla oli opettajana

uurastanut saarnaaja Lauri Hokkanen.188

Kaarlo Waismaa jatkoi uskollisesti nuorisokurssien johtajana kesällä 1926.

Apuna hänellä oli jälleen saarnaaja Lauri Hokkanen. Joukko oli edellisvuotta

pienempi, 16, mutta hengellinen hedelmä suhteessa runsaampi, sillä näistä peräti

13 tunnusti henkilökohtaisen uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja meni kasteelle.

Liikuttuneena kirjoittaja oli pannut merkille nuorten kiintymisen sekä Sandöseen

185 SVL 26/1924.
186 SVL 37/1924. Christian Endeavor -liikkeellä tarkoitetaan Yhdysvalloista alkunsa saanutta
ratkaisukeskeistä kansainvälistä nuorisoliikettä, jolle oli Turussa perustettu ensimmäinen
nuorisoyhdistys 1898. Suomessa liike oli kiinteässä yhteydessä Suomen Vapaakirkon
varhaisnuoriso- ja nuorisotoimintaan.  Sen lehtenä toimi Nuorten Todistus. Ks. Pasanen 1954.
187 SVL 20/1925.
188 Waismaa 1925, 257.
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että toisiinsa. Tämä kurssi oli ensimmäinen, joka päätti tavata uudestaan samassa

paikassa viiden vuoden kuluttua, kesällä 1931. Kotkan vapaaseurakunnassa oli

alettu tukea rahallisesti nuorisokursseille tulijoita. Tämän käytännön Waismaa

toivoi pikaisesti leviävän kaikkiin vapaaseurakuntiin.189

Juniorityöntekijöiden koulutus järjestettiin vielä kahden viikon mittaisena

Sandössä energisen Aina G. Johanssonin vetämänä. Tällä työmuodolla

panostettiin laajaan pyhäkoulu- ja kerhotyöhön, jotka keräsivät tuhansia lapsia

vapaakirkollisen herätyksen pariin. 12 osanottajaa oli kurssilla mukana

askartelumateriaaleineen, saksineen.190

Ensimmäinen perusteellinen kesävieraskirjoitus oli vuodelta 1927 ja

otsikoitu nimellä ”Omasta täysihoitolasta”. Kuvauksen taakse kätkeytyivät

nimikirjaimet L. S.:
Jumalan armoa on, että meikäläisellä on oma kesäloman viettopaikkansa ihanassa Sandön
Raamattuopistossa. Vasta muutamina vuosina on sinne kesävieraita vastaanotettu, mutta
jotka siellä kerran ovat olleet, mielellään uudistavat käyntinsä. - - Luonnosta voi Sandössä
sanan täydessä merkityksessä nauttia. Suuri komea metsä, kaunis meri, hyvät uimapaikat
lähellä ja kauempana, mitä muuta kesällä voi toivoa! Kuumana keskipäivänä usein
lähdetään retkeilylle, päämääränä laaja hiekkaranta n. 1 km päässä, sinne pääsee veneellä ja
tietä. - - Hyvin kesävieraat viihtyvät sekä suuret että pienet, rauha ja rakkaus vallitsee ja
yhdistää. Iltahartaus kohottaa katseen ylöspäin, muistuttaa ihmisen jumalkaipuusta ja
hiljentää mielen.191

Kirjoittaja kuvaili onnistuneesti Santalan maisemia 1920-luvulta. Laaja

hiekkaranta Svidihaan alueella oli ihanteellinen uimapaikka, sillä vesi lämpeni

nopeasti ja ranta oli suhteellisen pitkälle matala. Lisäksi hän kertoi, kuinka

retkeily oli yleistä ja ulottui tietenkin usein Hankoon tai veneellä Prästön saarelle.

Mielenkiintoinen maininta oli kartanon omista vesilähteistä, joista ainakin yhdestä

toivottiin saatavan samalla aimo annos radiumia, joka oli alkuaineena vastikään

löydetty. Sitä pidettiin jopa ihmelääkkeenä, sillä sen havaittiin tuhoavan

syöpäsoluja.192

Vuoden 1927 kesävieraiden kokonaismäärä oli ollut 40. He olivat saaneet

asua täysihoidossa Sandön lepokodissa, jota olivat pitkää päivää tehden

emännöineet Anna Hagberg ja Ida Mykkänen.193

Kaarlo Waismaan kynästä oli peräisin nuorisokurssin ilmoitusteksti kesälle

1928. Tämänkaltaisia ne olivat perusrungoltaan moneksi vuodeksi:

189 Waismaa 1926, 246.
190 SVL 40/1926.
191 SVL 34/1927.
192 Radium 88. 2016.
193 SVL 34/1927 ”Uutisia”.
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Nuorisokurssit, joilla koetetaan esittää kristinuskon päätotuudet sydämelle
vastaanotettaviksi ja ymmärrykselle tajuttaviksi, aiotaan pitää Sandössä heinäk. 2–15 p.
aikana 15–18 vuotisille pojille ja tytöille. Opetuksen ja ylläpidon korvaukseksi otetaan 100
mk kurssimaksu - -194

Samalle kesälle suunnitteli Suomen Vapaakirkon Varhaisnuorisoliitto omaa

aluevaltaustaan. Tarkoitus oli ruveta kouluttamaan Sandössä

varhaisnuorisotyöntekijöitä. Liiton puuhamies Ensio Lehtonen laittoi arvovaltansa

peliin, ja niin kurssi toteutuikin elokuun 5.-10. peräti 16 opiskelijan voimin.

Kurssin johtajana toimi Johannes Rauhala apunaan Aina G. Johansson, Elli Hertz

ja kirkon esimies S.S. Salmensaari.195 Seuraavan vuoden heinäkuun 12.–26.

päivinä päätettiin laittaa opittu koetukselle, kun liitto järjesti nuorille Sandössä

leiripäivät. Niille sai osallistua 12 vuotta täyttänyt Vapaakirkon toimintaan jollain

tavalla kiinnittynyt nuori. Leiri onnistui erinomaisesti: johtajat saivat kokemusta

järjestelypuolesta ja nuoret kesänvietosta maalla. Kokonaisvahvuus oli ollut

kahdeksan aikuista ja 16 leiriläistä.196

Edellisten vuosien kokemuksia on älykästä hyödyntää seuraavien

mainonnassa. Tämän totuuden tiedosti ilmeisesti pastori Juho Etelämäki, kun hän

kehotti ajoissa ilmoittautumaan nuorison raamattukursseille Sandöseen kesäksi

1931. Mirjam ja Valma muistelivat omaa kurssiaan kesältä 1930 lämmöllä ja

nuoruuden innolla:
Kesäisiä muistelmia Sandöstä. Mieleemme muistuu viime kesän kirkkaat päivät.
Muistelemme nuorisokursseja Santalassa, jotka olivat kesän alkupuolella. Herran armosta
saimme mekin olla siellä mukana. Ne hetket, jotka siellä vietimme Herran kasvojen edessä,
olivat iäisyyshetkiä, joita ei voi koskaan unhoittaa. - - Vasta seuraavana päivänä alkoi
varsinainen koulumme. Ensiksi kokoonnuimme aamuhartauteen. Väliajan jälkeen alkoivat
opetustunnit. Seuraavan päivän ilta on ikimuistettava. Emme voi sen ihanuutta kynällä
kuvata. Uusia matkaliittoja tehtiin Hyvän Paimenen kanssa, pelastuksen varmuus tuli
monen kokemukseksi. Kiitos Jumalan, halleluja! - -
Juhannusaattoaamuna saivat useat nuoret seurata Jeesusta kasteen hautaan. Kiitos Jeesus!
Jumalan siunaavien käsien varassa saimme olla mainittunakin päivänä. Illalla olivat
lopettajaiset. Jumalan armon varaan saimme jäädä. - - Toivotamme Jumalan runsasta
siunausta kaikille mukana olleille ja niille, jotka tänä vuonna kursseille tulevat. - -197

Tekstistä käy yhä selvemmin ilmi, kuinka merkittäviksi nuorisokurssit olivat

muodostuneet vapaakirkollisille perheille. Jälkikasvu pääsi ehkä ensimmäistä

kertaa pitemmäksi aikaa pois vanhempien holhouksesta ja ennalta annetusta

kristillisyydestä. Nuoret saivat kokea Jumalan armon itse ja tehdä siitä omat

johtopäätöksensä. Uskovien kasteen merkitys korostui vuosi vuodelta. Tässä sitä

kuvattiin Jeesuksen esimerkin seuraamisena ja kasteen hautana. Samaan

194 SVL 10/1928.
195 SVL 22 ja 36/1928.
196 SVL 17 ja 30/1929.
197 SVL 23/1931.
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kokemusketjuun kannustettiin seuraaviakin ikäluokkia. Kaunis Sandön kartano

merimaisemineen oli muodostunut ikään kuin pyhiinvaelluskohteeksi, jossa

Jumalan läheisyyden jokainen saattoi aistia ja elää siinä aamusta iltaan.

Samaan kiitolliseen sävyyn kirjoittaa kesän 1932 seurakuntakoulusta, joka

nimi oli alkanut vakiintua, sen yksi johtajista, pastori Väinö Tuominen. Hän oli

otsikoinut artikkelin nimellä ”Seurakuntakoulussa Sandössä. – Sinne kaipaa kuin

lapsena muinoin mummolaan”. Aluksi kirjoittaja toivoi, että kaikki

vapaakirkolliset edes kerran elämässä pääsisivät nauttimaan kartanon suomasta

luonnosta ja suloisuudesta. Tällä kertaa kurssilla oli 24 tyttöä ja vain viisi poikaa

eri puolilta Suomea, kaukaisimmat Oulusta asti. Päiväohjelman Tuominen kuvasi

yksityiskohtaisesti hartauksineen ja oppitunteineen sekä kehui uskalikkoja

uimareita, sillä merivesi oli ollut varhaiskesän ajankohdasta johtuen kalsea.

Tärkeintä kirjoittajalle oli ehdottomasti se, kuinka nuoret olivat kokeneet

uskonnollisen kääntymyksen, etenkin iltaseuroissa, joista jotkut olivat kestäneet

peräti neljä tuntia. Kastetilaisuus oli päätöspäivän kohokohta. Nyt kirjoittaja käytti

siitä nimeä ”Jordanjuhla”. Kurssin toisena opettajana toimi pastori Juho

Koivumäki, emäntänä tuttuun tapaan Anna Hagberg ja isäntänä Santalasta A.

Forsström.198

Alkuvuodesta 1934 päätti Vapaakirkon hallitus vakiintuneen käytännön

mukaan, että nuorisokurssi pidettäisiin Santalassa 19.6.–2.7. Opettajiksi pyydettiin

Aatu Heiskasta ja Johannes Rauhalaa tai Kultimo Salmensaarta, kumpi nyt

ennättäisi tulemaan.199 Keväällä lehdessä olikin tästä johtuen ko. ilmoitus ja

samalla rukousaihe:
SEURAKUNTAKOULUN Sandössä laskemme kaikkien niiden vanhempien sydämille,
joilla on 15–18 vuotiaita tyttöjä ja poikia ja sanomme heille: lähettäkää lapsenne kouluun,
jonka vaikutus vuosien aikana on koitunut monien nuorten ihmisten elämään mitä
suurimmaksi siunaukseksi. Opettajina kursseilla ovat pastorit A. Heiskanen ja K.
Salmensaari, Sandön kartano kurssien pitopaikkana on kauneutensa ja rauhallisuutensa
takia mitä sopivin. – Viittaamme ilmoitukseen tässä lehdessä.200

Kun seurakuntakoulun aloittamisesta Santalassa tuli kuluneeksi 10 vuotta

1934 ja yhdestoista kurssi oli saatu päätökseen, oli tietynlaisen välitilinpäätöksen

aika. Sen teki viimeksi pidetyn kurssin toinen opettajista, pastori Kultimo

Salmensaari, joka kuittasi arviointinsa nimimerkillä ”Kri”.201

198 Tuominen 1932, 221–222.
199 SVL 11/1934.
200 SVL 20–21/1934.
201 K. Salmensaari 1934, 202–203.
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Artikkelinsa ”Seurakuntakoulumme Sandössä” aluksi Salmensaari kuvasi

seikkaperäisesti juuri päättynyttä kurssia, jolla oli ollut yllättävän vähän

osanottajia, ainoastaan yhdeksän. Näistä kaksi oli poikaa ja seitsemän tyttöä.

Suhdeluku oli pysynyt viime vuodet jokseenkin muuttumattomana, joskin sen

pohtimiseen kirjoittaja ei ryhtynyt. Olisi ollut kiintoisaa tietää, mistä johtui näin

suuri ero tyttöjen hyväksi vuodesta toiseen. Poikkeuksellisesi Salmensaari nimesi

kaikki ne paikkakunnat, joista osanottajat olivat Santalaan saapuneet: Kotkasta oli

tullut kolme, Viipurista kaksi sekä Salosta, Lammilta, Etelä-Pirkkalasta ja

Seinäjoelta kustakin yksi kurssilainen. Toiminta nähtiin niin arvokkaana, että

”koulun tarkastajaksi” tituleerattu pastori Kaarlo Waismaakin kunnioitti sitä

läsnäolollaan parina ensimmäisenä päivänä.202

Oppitunnit olivat jakautuneet tasaisesti molemman vastuullisen kesken.

Pastori Aatu Heiskanen oli opettanut kristinoppia ja laulua, pastori Kultimo

Salmensaari Raamatun historiaa sekä yleiskatsauksen Suomen Vapaakirkon

historiasta. Iltahartaudet olivat yhteiset kesävieraiden kanssa, mutta näiden

lähdettyä jatkoi kurssi usein vielä toistensa puolesta rukoillen ja ”Herran ääntä

kuunnellen kuin profeetta Jesaja muinoin”. Juhannusta oli vietetty kokon ääressä

ja Hangon retki suoritettu nähtävyyksiin tutustuen sekä jumalanpalvelusta pitäen

Lähetystalossa (Koulukatu 2). Sinne oli saapunut niin runsas kuulijakunta, että

Salmensaari oli harkinnut ehdottaa suomenkielisen kokoustoiminnan uudelleen

aloittamista.203 Aikaisempi toimintahan oli katkennut Suomen sisällissodan

aikana. Sandön hautausmaalle oli myös vaellettu eräänä päivänä ja vietetty siellä

hartaushetki.

Kurssin viimeisenä sunnuntaina, 1. heinäkuuta, kastettiin kolme oppilasta

”kolmiyhteisen Jumalan nimeen”. Sen jälkeen vietettiin Herran ehtoollista.

Päivään oli mahdutettu jumalanpalvelukset sekä aamupäivälle että iltaan.204 Tässä

näkyy 1930-luvun normaali kokouskäytäntö seurakunnissa: aamupäivällä pidettiin

jumalanpalvelus seurakunnalle ja illalla evankelioimiskokous uskosta osattomille.

Järjestelmää noudatettiin monissa Vapaakirkon seurakunnissa aina 1980-luvulle

saakka.

202 K. Salmensaari 1934, 202–203.
203 K. Salmensaari 1934, 202–203.
204 K. Salmensaari 1934, 202–203.
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Toisena päivänä heinäkuuta oli päätöspäivä, jolloin jaettiin todistukset.

Seuraavana päivänä matkustettiin kotiin.205 Salmensaaren selostus viitoitti tietä

seurakuntakoulujen rakenteelle useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin.

Artikkelinsa toisessa osassa Salmensaari pohti avoimesti ja kriittisesti

seurakuntakoulun tulevaisuutta ja Santalan osuutta siinä: ”Mutta onko

seurakuntakoulu Sandössä jo yli aikansa elänyt?” Hän totesi realistina, että kesän

leiri oli ollut huolestuttavan pieni. Ehkä pelkät matkustuskulut olisivat kattaneet

itse kunkin osallistumismaksut, jos jokainen seurakunta olisi järjestänyt nuorilleen

seurakuntakoulun pienimuotoisesti omissa tiloissa. Paikallinen saarnaaja loisi

samalla luontevan suhteen seurakuntalaisten varhaisnuoriin ja kasvaviin aikuisiin.

Toisaalta Salmensaari näki seikkoja, jotka puolsivat Sandön kurssien jatkamista:

”Tuskinpa missään voidaan oppilaat niin täydellisesti eristää kaikesta häiritsevistä

vaikutteista kuin Sandössä.” Hän vertasi kartanon miljöötä ja rauhaa siihen,

kuinka Jeesus oli vaeltanut opetuslapsineen Palestiinan syrjäseuduilla ja

luonnonihanilla Hermonin rinteillä, joilla Pietari koko opetuslasten joukon

johtajana oli tunnustanut Jeesuksen Messiaaksi. Ei myöskään ollut vähäarvoista

se, että vapaakirkolliset nuoret eri puolilta Suomea olivat tulleet yhteen,

tutustuneet toisiinsa ja Vapaakirkolle historiallisen merkittävään kartanoon.

Lopuksi Salmensaari pohti seurakuntakoulun kehittämistä. Hänen mielestään

koulusta pitäisi muodostaa jatkumo, jossa olisi muutama vuosikurssi peräkkäin.

Hän vertasi kurssin laajuutta luterilaisen kirkon neljään viikkoon ja samaiseen

oppimäärään Ruotsin Lähetysliitossa. Mutta kaikkea tätä varten kaivattaisiin

selkeä ja yhteinen opintosuunnitelma.206

Kultimo Salmensaaren suositus seurakuntakoulujen jatkamisesta sai

myönteisen vastaanoton, koskapa Vapaakirkon hallitus teki siitä päätöksen

talvella 1935 ja Suomen Viikkolehdessä oli siitä asianmukainen ilmoitus:
Seurakuntakoulua aiotaan, j.H.s., pitää jälleen Sandön kartanossa 15–18 vuotiaille pojille ja
tytöille kesäk. 19 ja heinäk. 2 p:n välisenä aikana. Kurssimaksu, johon sisältyy vapaa
opetus ja ylläpito, on 100 mk. Ilmoittautua sopii kesäk. 8 p:ään saakka os. K. Waismaa,
Viinikank. 34, Tampere.207

Myöhemmin saman vuoden keväällä palstalla ”Työmaalta ja uutisia”

korostettiin pikaisen ilmoittautumisen tärkeyttä. Alaotsikko kuului ”NUORET

SEURAKUNTAKOULUUN!” Tekstin toisti yllä olevan ilmoituksen ajatuksen,

mutta laajensi sitä vanhempien ja holhoojien suuntaan, jotta nämä

205 K. Salmensaari 1934, 202–203.
206 K. Salmensaari 1934, 202–203.
207 SVL 18–19/1935.
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mahdollistaisivat lastensa osallistumisen Santalan nuorisokursseille. Rautatieliput

olisivat suhteellisen halpoja. ”Kotipaikkakunnalla on mahdoton samallaista

vaikutusta luoda, kun eroitetussa, luonnonkauniissa Santalassa, jossa hengellinen

hyöty ja ulkonainen virkistys koetetaan sopivalla tavalla toisiinsa liittää”, totesi

päätteeksi allekirjoittajana ollut Kaarlo Waismaa.208 Vaivannäkö palkittiin, sillä

Santalan seurakuntakoulussa oli vuonna 1935 14 tyttöä ja seitsemän poikaa, joista

15 kastettiin. Opetusvastuussa olivat jälleen pastori Aatu Heiskanen ja maisteri

Kultimo Salmensaari.209

Koko 1930-luvun alun olivat Raamattuopiston talvikurssit pienentyneet.

Osa oli pitänyt jättää toteuttamatta vähäisestä ilmoittautumismäärästä johtuen.

Vapaakirkon hallitus ei panostanut kursseihin ehkä siksi, ettei pitänyt niitä

sisällöllisesti kyllin arvokkaina. Toinen syy oli ainakin osaksi vallitseva pula-aika,

osaksi se, ettei ollut varaa pitää yllä samanaikaisesti kahta oppilaitosta.210 Siksi

opiskelijoiden tuomaan elämään tottunut kartanon väki joutui totuttautumaan

talven pimeyteen ilman heitä. Toivo uudesta elämästä heräsi keväisin, kun

ensimmäiset täysihoitolan vieraat palasivat ja seurakuntakoulua suunniteltiin.

Nimimerkki ”H. J:nen” kuvaili kirjeessä ”Santalasta” tuntojaan. Muutama ote

seuraavassa:
”Ei ollut vielä Jumalan lamppu sammunut.” 1. Sam. 3:3. Sitä olemme saaneet mekin pienet
eläjät täällä yksinäisyydessä tuntea. Herran valo on aina loistanut ja tietämme valaissut,
vaikka joskus olemme olleet aivan kuin erämaassa. - - Ei ole meillä seurakuntaa eikä
ystäväpiiriä täällä. Tämä on kuitenkin paikka, jossa Jumala puhuu tavalla ja toisellakin.
Valtavasti sen vieläkin tunnemme täällä maisteri Hjalmar Braxén’in muistossa, miehen,
joka näillä tanhuvilla eli viimeiset elinvuotensa. - - Talvi on loppuun kulumassa. Kesän
toivomme tuovan meille yksinäisille Santalan asukkaille vaihtelua. Neiti Anna Hagberg
saapuu silloin ja valkoisessa talossa alkaa kova touhu. Tulee seurakuntakoulu ja tulee
kesävieraita, joiden joukossa saamme tavata monta uuden Jerusalemin matkamiestä. - - 211

Olisi ollut kiintoisaa lukea samaisen santalalaisen mietteet ja arviot kesän

jälkeen, kun seurakuntakoulussa 11.–24.6. oli touhunnut peräti 32 oppilasta Aatu

Heiskasen ja Kultimo Salmensaaren ohjaamina. Heistä 17 oli kastettu

juhannuksena. Nyt siitä oli käytetty nimeä ”Jordaniin astuminen”. Uuden

uutukaista rantasaunaakin oli päästy käyttämään. Hulda Braxén oli ollut

erityisvieraana Santalan kuuluisien tammien alla pidetyssä hetkessä päivälleen 52

208 SVL 21/1935.
209 SVL 28/1935.
210 K. Salmensaari 1954, 177.
211 SVL 14/1936.
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vuotta siitä, kun Hjalmar Braxén oli ensimmäisen kerran saarnannut juuri näiden

puiden suojassa.212 Myös kesävieraista yksi oli kirjannut tuntojaan syksyn alussa:
Kun Sandössä juhlittiin – hyvä lukija, oletko milloinkaan viettänyt kesälomaasi Sandössä?
Ellet ole, on sinun hieman vaikea mielessäsi kuvitella, kuinka viihtyisä paikka tämä Sandö
todella on. Ihana luonto, uinti suolaisen meren sylissä ja ”elämänvesi”, joka on aivan
kristallin kirkasta ja niin hyvän makuista, ettei parempaa muualla missään. Siinä on Sandön
sulon salaisuus. Ken tulee tänne kerran, saapuu varmasti toistekin. - -213

Seuraavina kolmena kesänä toiminta jatkui totutun kaavan mukaan:

seurakuntakoululeiri kesä-heinäkuussa, jolle ajalle VR oli luvannut oppilaille 25–

50 % alennuksen, ja kesäkoti oli muutoin avoinna kesäkuun alusta elokuun

loppuun.214

Christian Endeavor Liitto aktivoitui kesällä 1939 organisoimaan laajat

nuorten raamattukurssit Santalaan välittömästi seurakuntakoulun päättymisen

jälkeen 26.6. Tarkoitus oli kutsua eri vuosina seurakuntakoulun käyneitä ikään

kuin ”kertausharjoituksiin”. Nimeä ei tarvinnut kaukaa etsiä, sillä jännittyneen

maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi Suomen armeijan kertausharjoituksiin oli

kutsuttu yhä enemmän miehiä, vapaakirkollisistakin seurakunnista. Kurssien

sisällöksi oli suunniteltu runsaasti raamattutunteja ja ryhmähetkiä eri vuosina

mukana olleiden kesken, iltakokouksia, musiikkihetkiä ja useita retkiä mm.

moottoriveneillä ja jalkapatikassa vaeltaen. Opettajiksi oli saatu urheilullinen

nuorten idoli pastori Johannes Rauhala, historiaan ja Raamatun historiaan

erikoistunut maisteri Kultimo Salmensaari ja nuorten kouluttamisesta ja

raittiustyöstä innostunut pastori Yrjö Mikkonen. Leiriläisten kitarakuoron

johtajaksi oli lupautunut rouva Elin Pekkanen. Mukaan otettavat omat tarvikkeet

oli lueteltu tarkasti: Raamattu, Harpunsäveliä, kynä ja paperia tai pieni vihko sekä

lakanat, veitsi, haarukka ja lusikka. Sekä entisille seurakuntakoululaisille että

mukaan tuleville partiolaisille oli VR luvannut kurssin ajaksi 50 % alennukset.215

Nimimerkit ”L. R. & T. K.” lisäsivät lyhyen uutisensa loppuun:
- - Herra puhui näiden päivien aikana kansansa nuorelle sotajoukolle. Nousi sellainen toivo,
että edelleenkin tämänlaatuisia ”reserviharjoituksia” saataisiin toimeen seurakuntakoulun
entisille oppilaille.216

212 SVL 27/1936.
213 Salonen 1936, 216–217.
214 SVL 15/1937; 19/1938; 13/1939.
215 SVL 19/1939.
216 SVL 28/1939.
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3. Santalan kartano toisen maailmansodan
taisteluista kansanopiston toimipaikaksi 1946

3.1. Toisen maailmansodan merkitys Santalan kartanolle
1939–1945
Toinen maailmansota oli alkanut Saksan hyökkäyksellä Puolaan 1. syyskuuta

1939. Suomi liitettiin sotaan mukaan Neuvostoliiton ilmavoimien pommitusten

myötä 30. marraskuuta samana vuonna, jolloin myös ensimmäiset pommit

putosivat Hankoonkin. Aineelliset vahingot jäivät pieniksi, mutta

puolenkymmentä ihmistä menetti henkensä. Koko joulukuun Hankoa

pommitettiin lähes päivittäin, mutta Santalaa vastaan ei hyökätty silloin, eikä koko

ensimmäisen jakson eli talvisodan aikana 30.11.1939–13.3.1940.217

Ainut suurempi menetys kartanolle talvisodan kuluessa oli, että Hulda

Braxénin vanhempi sisar Tilda Sjöblom menehtyi 29.12.1939 89-vuotiaana. Hänet

haudattiin Santalaan juhlallisin menoin.218 Vapaakirkolle talvisota merkitsi

taloudellisesti sitä, että molemmat rahalähteet, lähetyshotelli Hospiz Helsingissä

ja Santalan kartano, eivät voineet tulouttaa kirkolle mitään. Matkailua ei ollut

pommitusten vuoksi ja sota oli pysäyttänyt puukaupankin. Seuraus oli kirkon

vakava kassavajaus.219

Osittaisista voitonuutisista huolimatta Suomen armeija oli uupumisen

partaalla, etenkin Karjalankannakselle. Hieman yllättäen uutisoitiin tieto, että 12.

päivä maaliskuuta 1940 oli solmittu aselepo. Siitä käytettiin myös nimitystä

Moskovan rauhansopimus. Sopimus astui voimaan heti seuraavana päivänä.220

Suomen Viikkolehtikin uutisoi sopimuksen tekstin näyttävästi Tasavallan

presidentti Kyösti Kallion kuvan kera. Rauhanehdot järkyttivät suomalaisia, sillä

Viipuri ja lähes koko muu Karjala oli luovutettava Neuvostoliitolle. Sen lisäksi

tuntui vapaakirkollisia kauhistuttavan tieto, että Hankoniemikin oli vuokrattava:
Rauhansopimus tehty Suomen ja Neuvostoliiton kanssa. T.k. 12 pnä klo 17 pidettiin
Moskovassa Suomen ja Neuvostoliiton edustajien välinen kokous, jossa rauhansopimuksen
teksti esitettiin Suomen valtuutetuille. Sopimuksen allekirjoittaminen tapahtui 13 p:n yönä.

Sopimuksessa vuokraa Neuvostoliitto Hangonniemen ja Lappohjan sataman sekä
ympärillä olevat saaret 30 vuodeksi 8 milj. vuotuista vuokraa vastaan.

Sopimuksen mukainen Suomen ja Neuvostoliiton välinen uusi valtakunnanraja
kaakossa on suunnilleen sama kuin Uudenkaupungin rauhassa määrätty n.s. Pietari Suuren
raja. - - 221

217 Kallioniemi 2006, 10; Ekström Söderlund 2011, 234.
218 SVL 2/1940; K. Salmensaari 1940 a, 15.
219 SVL 50/1939 ”Uutisia”.
220 Kallioniemi 2006, 86.
221 SVL 12–13/1940.
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Rauhansopimuksen julkistamisen jälkeen annettiin hankolaisille 10 päivää aikaa

evakuoida omaisuutensa, ennen kuin Neuvostoliiton vuokralaiset saapuisivat.

Santalan kartanon tyhjentäminen delegoitiin maisteri Kultimo Salmensaaren ja

emäntä Anna Hagbergin vastuulle. Ensiksi mainittu kuvasi tunnelmiaan laajassa

artikkelissaan:
Hankoniemi menetetty ja sen mukana Sandö – kymmenessä päivässä tyhjennettävä. Niin
kuului tuo kaamea sanoma Suomen surun päivänä 13 maalisk. Emme oikein jaksaneet
aluksi uskoa sitä, mutta tosiasia se oli. Harvoin olen tehnyt niin surullista matkaa kuin
silloin – pelastamaan mitä pelastettavissa oli. Oli kuin valtavan suuriin hautajaisiin olisin
matkustanut. - - Seuraavana päivänä, kirkkaana kauniina maaliskuun päivänä ryhdyimme
työhön. Kesäkodin rakennuksessa sodan ajan vieraillut sairaala oli jo saanut potilaansa
pois, mutta muutoin sen muuttotoimet olivat vielä kesken. Pakkauslaatikot olivat jo syksyn
evakuoimisessa menneet tarvitsijoiden käyttöön, mutta pari komeroa hakattiin ja sahattiin
laatikoiksi ja niin tultiin toimeen. Valokuvaaja A. Granholm Hangosta oli auttamassa
ensimmäisenä päivänä ja niin saatiin pakkaus hyvään vauhtiin.222

Kultimo Salmensaari jatkaa kuvauksessaan, kuinka äärettömän vaikeata oli

löytää kuljetuskalustoa. Kaikki liikenevä ajoneuvokanta käytettiin Hangon ja

Lappohjan tyhjentämiseen. Ennennäkemätön liikenne soljui Santalan pihapiirin

läpi, sillä päätie kulki siitä. Kartanoon talvisodan aikana majoitetut karjalaiset

evakot auttoivat pakkaamisessa. Katsellessaan tiheää liikennettä tiellä ja ylisuuria

kuormia he totesivat, että Uudellamaalla saatiin tavaraa turvaan ihan toiseen

malliin kuin Karjalasta. Äänestä lienee kuvastunut hivenen katkeruutta… Lopulta

tilanhoitaja Eräkivi sai järjestetyksi kartanon pitkäaikaisen metsäasiakkaan autoja

käyttöön. Rauma Wood ajoi kymmenillä kuormilla kartanon tavaroita, karjaa,

hevosia ja henkilökuntaa turvaan Tammisaareen, josta yllättäen oli tullut sotilas-

ja rajakaupunki. Tammisaaren Alkoholistihuoltolan johtaja Brofeldt oli

luovuttanut Dragsvikin kartanon käyttämättömän tallin Santalan kartanon

tavaroiden väliaikaiseksi säilytyspaikaksi. Eläimet sijoitettiin samaisen huoltolan

navettaan. Vaikeinta Sandöstä lähteminen oli luonnollista Hulda Braxénille. Hän

asettui ensi alkuun Tammisaareen vuokralle, mutta lohduttautui sillä tiedolla, että

miehensä oli haudattuna kaupungin hautausmaalla.223

Viimeisenä päivänä ennen poistumistaan Santalasta Kultimo Salmensaari

kiersi vielä jäähyväisiksi kaikki pihapiirin rakennukset ja lähirannat, joissa oli

lapsena uinut ja käynyt kasteellakin. Edellisten kesien onnelliset leirimuistot

nousivat mieleen, samoin sadat opetustunnit. Pitkäperjantaina hän nousi

viimeiseen Hangosta poistuneeseen matkustajajunaan:

222 K. Salmensaari 1940 b, 97–98.
223 K. Salmensaari 1940 b, 97–98.
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Sandössä on nyt pitkä pitkäperjantai. Milloin sen pääsiäinen tulee? Minusta tuntuu
mahdottomalta ajatella ettei se joskus tulisi, mutta milloin, sitä emme tiedä. Meidän on siis
totuttauduttava siihen ajatukseen, ettei meillä Sandötä ole ja toimemme ohjattava sen
mukaan. Ehkä on meillä liikaa ajateltu: ”Onhan meillä Sandö”, ja siihen on turvattu. Ehkä
Jumala panee meidät ajattelemaan toimeentuloa ilman sitä. Ja kun olemme oppineet
läksymme, niin saamme lahjana takasin tämän aarteemme. Suokoon hyvä Jumala sen
meille ja antakoon kodit takaisin myös niille sadoilletuhansille, jotka ovat kaikki
menettäneet Karjalassa.224

Vapaakirkon hallitus kokoontui pohtimaan vakavaa tilannetta Helsinkiin

29.3.1940. Läsnä olivat kaikki muut esimies S.S. Salmensaaren johdolla paitsi

Eeli Jokinen, Vilho Rantanen ja Lemmitty Salmensaari. Esimies kuvaili

Vapaakirkon tilannetta sekä taloudelliselta että henkiseltä kantilta. Etenkin

taloudellisesti sota oli tuottanut mittaamatonta vahinkoa. Mitään muuta rahaa ei

ollut käytössä toimintoihin kuin mitä seurakuntalaiset suoraan antoivat

kolehteihin. Valtio oli lupaillut korvauksia menetyksistä, mutta mitään

konkreettista ei ollut näköpiirissä. Mahdollinen korvaus voisi tulla valtion

obligaatioina, millä ei juurikaan olisi käytännön merkitystä. Kaikki työ ulko- ja

sisälähetyksessä jäisi seurakuntalaisten suoran tuen varaan. Salmensaari oli

pannut huolestuneena merkille, kuinka osa työntekijöistä oli jättänyt

palveluspaikkansa ja suoraan sanoen paennut henkensä edestä, jolloin heille

uskottu työ oli joutunut tärviölle. Ainoat jaettavissa olleet avustukset olivat

peräisin Ruotsin vapaakirkollisilta. Maisteri Kultimo Salmensaari oli organisoinut

tätä työsarkaa ansiokkaasti. Hupenevaa kassavarantoa päätettiin täydentää

huhtikuun 21. päiväksi sovitulla sisälähetyksen kolehtipäivällä.225

Hallitus kantoi huolta myös nuorisokursseista, jotka olivat edelleen sen

vastuulla. Se totesi, ettei Santalan veroista paikkaa olisi käytössä toistaiseksi.

Korvaaviksi tapahtumiksi ehdotettiin mahdollisimman monen seurakunnan

järjestämät omat seurakuntakoulut.226 Korvaavaksi valtakunnalliseksi

seurakuntakoulupaikaksi saatiin Naislähetysliiton usein käyttämä Jokirannan

kesäkoti Suinulassa.227

Sisälähetysosasto sai järjestettäväkseen hallituksen suunnitteleman

huhtikuun uhripäivän. Sitä ajatellen osaston jäsen, pastori Väinö Tuominen, laati

lehteä varten artikkelin, jossa perusteli keräyksen tarpeellisuutta. Kyseinen

yleinen keräys, uhraaminen, ei ollut sisälähetystyötä ajatellen tuttua, ulkolähetystä

224 K. Salmensaari 1940 b, 97–98.
225 SVL 14/1940 ”Työmaalta ja uutisia”.
226 SVL 14/1940 ”Työmaalta ja uutisia”.
227 SVL 21/1940.
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varten hyvinkin. Niinpä Tuominen joutui perustelemaan sitä uuden, sodan

jälkeisen tilanteen pohjalta. Taloudelliset tukijalat olivat poissa:
Sisälähetystyömme uudessa vaiheessa. - - Eräs Herran lepoon siirtynyt veljemme tapasi
usein sanoa ulkonaiseen ahdinkotilaan joutuessamme: ”Onhan meillä Sandö!” Sieltähän
saimmekin arvaamatonta tukea työllemme. Se oli meidän pankkimme ja vakuutemme.
Jumalalle kiitos siitä hyvästä, mitä vuosien aikana saimme Sandön kautta. Sehän oli monen
monien saarnaaja- ja evankelistakurssien paikka, puhumattakaan useista seurakunta- ja
nuorisopäivistä, joita siellä on pidetty. Rakkaat ja unohtumattomat muistot sisältyvät
Santalassa sijaitsevaan Sandön kartanoon! Sen uljaat metsät ovat paljon antaneet Herran
työlle. Kaikki Sandön voittovarat käytettiin Jumalan valtakunnan työhön. Nyt ei meillä
enää Sandön kartanoa ole. - - Kaikki Herran työhön keskuudessamme tarvittavat varat on
nyt saatava kokoon vapaaehtoisen uhraamisen avulla. Niin myös kun on kysymyksessä
sisälähetystyömme. Olemme tottuneet liiaksikin luottamaan Sandön voittovaroihin. - -228

Sisälähetystyön kassa tuki taloudellisesti erityisesti maaseudun pieniä

seurakuntia; kiertäviä evankelistoja, joilla ei ollut muutoin kiinteän

seurakuntatyön tuomaa kuukausipalkkaa; pastorien eläkkeiden ja

sairaspäivärahojen maksamista; matkakustannuksia ja uusien seurakuntien

perustamiskustannuksia. Suurin osa näistä varoista oli ammennettu Santalan

metsistä.

”Sandön uljaat metsät ovat paljon antaneet Herran työlle.” (Kuva: SVL 15/1940)

Toukokuussa siirrettiin Sandön kartanon huonekalut Helsinkiin

Inkoonkadun rukoushuoneen tiloihin. Karjalasta tulleet vapaakirkolliset evakot

saivat hakea sieltä itselleen korvaavia huonekaluja menettämiensä tilalle. Tällä

menettelyllä pystyttiin lieventämään monen sisaren ja veljen hätää.229

Suomen Viikkolehden lukijat odottivat kiinnostuneina tietoja, miten

Hankoniemelle ja Santalalle oli käynyt venäläisten saavuttua. Yllättäen tähän

228 Tuominen 1940, 105.
229 SVL 19–20/1940 ”Työmaalta ja uutisia”.
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saatiin vastaus, kun eräs Suomen valtion edustaja oli päässyt jonkin delegaation

mukana tarkastuskäynnille. Hän raportoi, että neuvostoarmeijan sotilaat olivat

ottaneet kartanon maat käyttöönsä ja rakennukset majapaikoikseen.

Yksityiskohtana hän kertoi, kuinka kenttäkeittiöt porisivat keskellä pihamaata.230

Santalalaisia saattoivat satuttaa eniten elokuun lopun uutiset, kuinka arvokas

rotukarja, sodasta palautetut hevoset ja kaikki pelastetut maataloustyökalut

jouduttiin myymään halvalla huutokaupassa Tammisaaren alkoholistihuoltolan

pihamaalla. Syy tähän oli siinä, että säilytykseen sovitut tilat olivat vaihtaneet

omistajaa. Vain pieni osa voitiin sijoittaa uusiin vuokratiloihin.231

Niin kutsutun välirauhan aikana (13.3.1940–25.6.1941) ei Santalan

kartanosta kevään 1940 jälkeen kirjoitettu kertaakaan Suomen Viikkolehdessä.

Alue oli menetetty ja siihen oli tyydyttävä. Neuvostoliitto oli tuonut

Hankoniemelle runsaasti maa-, meri- ja ilmavoimia, arviolta 30 000 sotilasta,

linnoitustyöntekijää ja sotilaiden perheitä. Joukkoja komensi kenraalimajuri

Sergei Kabanov.232

Neuvostojoukot rakensivat Hangon vuokra-alueelle neljä perättäistä

puolustusasemaa, joista Santalan maille kaksi. Maihinnousuun soveliaat rannat

linnoitettiin:
Kaikkiaan neuvostojoukot rakensivat noin 90 km taistelu- ja yhteyshautaa, 230 km 2,5-
rivistä piikkilankaestettä, 31 km panssariestettä (joista kaivantoa 18 km), yli 2000
pikakivääri- ja konekivääripesäkettä, 250 tykistön tuliasemaa, 3700 asuinkorsua ja 120
parakkia.233

Santalan maasto tuli siten täyteen korsuja, piikkilankaesteitä, miinakenttiä,

hevostalleja, ampuma-asemia, yhdysteitä, kevyitä ponttonisiltoja rannan lähellä

oleviin saariin ja kivisuojia. Etenkin Pekanniemeen louhittiin lukuisia pikakivääri-

ja konekivääriasemia. Pekka Poutasen muutaman vuoden vanha huvila purettiin

korsujen materiaaliksi. Suurin osa kartanon rakennuksista koki saman kohtalon.234

Kesäkuun 21. päivänä 1941 Saksan armeija hyökkäsi Neuvostoliittoon.

Hitlerin radiopuheen mukaan Suomikin olisi mukana samassa rintamassa.

Suomen armeija oli toki mobilisoitu, mutta ryhmitetty puolustukseen.

Hyökkäyskäskyä ei ollut annettu. Vasta kun Neuvostoliiton ilmavoimat aloittivat

massiiviset pommitukset muun muassa Turkua ja Heinolaa vastaan, ja sen tykistö

oli avannut tulen suomalaisia asemia vastaan Hankoniemellä, totesi Suomen

230 SVL 23/1940 ”Työmaalta ja uutisia”.
231 SVL 33/1940 ”Työmaalta ja uutisia”.
232 Jatkosodan historia 6 1994, 47.
233 Jatkosodan historia 6 1994, 48.
234 Hyvönen 1988, 45–46.
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eduskunta 25. kesäkuuta, että uusi sota vanhaa vihollista vastaan oli jälleen

puhjennut. Sodasta käytettiin nimitystä jatkosota.235

Hankoniemen puolustuksesta suomalaisten puolella vastasi 11.6.1941

muodostettu Hangon Ryhmä, joka oli suoraan merivoimien komentajan

alaisuudessa. Hangon Ryhmää johti eversti Aarne Snellman. Hän oli samalla 17.

divisioonan komentaja. Joukkoihin kuului myös 8. kenttätykistörykmentti, yksi

järeä patteristo, muutama linnoitusosasto ja pienempiä yksiköitä sekä ruotsalaisia

vapaaehtoisosastoja. Miesvahvuus oli yhteensä 18 066 sotilasta. Merivoimat ja

lentolaivue 6 tukivat puolustusta osaltaan.236

Ylipäällikkö Mannerheimin suunnitelma oli joko hyökätä heti

vihollisuuksien alkaessa yhdessä saksalaisten kanssa ja tuhota Hangon vuokra-

alueella oleva vihollinen tai ryhmittyä puolustukseen. Saksalaiset suosittelivat

jälkimmäistä, mihin Mannerheim myöntyi. Tämä merkitsi sitä, että 17. D

siirrettiin osaksi Karjalan armeijaa ja Hangon lohkolla alkoi kuukausien mittainen

tykistötaistelu sekä kamppailu lähisaarien omistuksesta. Tuhot metsälle olivat

luonnollisesti mittavat, sillä yksistään suomalainen tykistö ampui joulukuuhun

mennessä enemmän kranaatteja kuin koko talvisodan aikana yhteensä, eli 258

000.237

Hangon lohkon tilanne muuttui ratkaisevasti lokakuuhun 1941 tultaessa,

koska saksalaiset olivat edenneet jo lähelle Leningradia. Kenraaliluutnantiksi

ylennetty Kabanov joukkoineen uhkasi jäädä ilman huoltoa. Hanko päätettiin

evakuoida ensin pienissä erissä ja joulukuun alussa loput kerralla. Operaatio

onnistui suunnitellusti, joskin jokainen kuljetuserä kärsi tappioita merellä, osa

mittaviakin. Yhteensä 27 000 miestä kyettiin kuljettamaan turvaan.238

Suomalaisille valkeni, että vihollinen oli jättänyt Hangon. Hangon Ryhmä

päätti lähettää Bromarvista luutnantti K.-O. Berglundin partion moottoriveneellä

suoraan Hankoon nostamaan Suomen lipun raatihuoneen salkoon. Yllätys oli

melkoinen heidän rantauduttuaan, kun siellä liehui jo Suomen lippu. Kapteeni A.

Grafströmin johtama ruotsalainen vapaaehtoiskomppania oli miinoituksista

välittämättä uhkarohkeasti marssinut tietä myöten kaupunkiin ja ottanut sen

235 Kallioniemi 2006, 100.
236 Jatkosodan historia 6 1994, 48.
237 Hyvönen 1988, 46; Jatkosodan historia 6 1994, 55.
238 Jatkosodan historia 6 1994, 54–55.
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haltuunsa pari tuntia aiemmin. Itsenäisyyspäivänä 1941 taistelu Hankoniemestä

oli päättynyt.239

Santalan vapautuminen otettiin Vapaakirkossa vastaan iloisesti, mutta myös

huolestuneesti, sillä sodan tuhoista ei ollut tietoa. Hallituksen jäsen,

insinöörimajuri Lemmitty Salmensaari, pääsi ensimmäisten joukossa heti 11.

joulukuuta tarkistamaan alueita:
Santala on jälleen meidän. Lumi peittää kartanon mailla taistelun ja hävityksen jäljet.
Kartanon metsissä on suoritettu varustustöitä ja kaadettu puita. Metsää on myös palanut.
Itse kartanon ympärillä on metsä koskematonta. Samoin pysäkin tien suunnassa.
Koulurakennuksessa, jossa monet kurssit on pidetty, on ainoastaan savupiippu pystyssä.
Tilanhoitajan rakennuksen on ryssä purkanut puoleen seinään. Kartanon päärakennus on
sen sijaan pystyssä. Sen kaikki ikkunat on rikki ja keittiöpäädyssä on ollut pieni tulipalon
alku. Navetan kiviseinät ja osia tallista on jäljellä. Kaikki muut maantielle näkyvät
rakennukset ovat maan tasalla.240

Vuoden 1942 alussa Hulda Braxén täytti 85 vuotta. Juhlia ei voitu järjestää

Santalassa, vaan ne jouduttiin pitämään Helsingissä. Rouva Braxén oli sijoitettu

asumaan hotelli Hospiziin.241

Jälleenrakennuksen ja tulevaisuuden kannalta hyvin merkittävä

Vapaakirkon hallituksen kokous pidettiin 15.3.1942. Heti aluksi oli keskusteltu

huolellisesti useiden lähetystalojen kunnosta. Monet niistä olivat pommituksissa

tai vihollisen hallussa olleilla alueilla huonon käytön vuoksi vaurioituneet.

Uudelleen rakentamisesta ja korjaamisesta piti laatia aikataulu. Varat eivät

riittäneet kaikkien yhtäaikaiseen kunnostamiseen. Ensimmäisenä kohteena

mainitaan Santalan päärakennus ja talli, sitten Viipurin kirkkorakennus ja

kolmantena Mikkelin kirkkorakennus, joka pommituksessa oli vaurioitunut. Vielä

listalle pääsivät Sortavalan kirkkorakennus sekä Vaasan ja Turun uudet

kirkkorakennukset. Santalaa kosketti samoin kunnallinen muutos, jonka mukaan

kartanon maat oli kaavailtu liitettäväksi Bromarvista Hangon kuntaan. Hallitus

suhtautui muutokseen suurin varauksin, joskaan ei asettunut sitä kiivaasti ja

äänekkäästi vastustamaan.242

Olisi kiinnostavaa tietää, miksi juuri Santala oli asetettu ykkössijalle.

Perusteluja oli varmasti puitu kokouksessa, mutta niitä ei ole kirjattu. Voi olla,

että hallitus halusi aivan ensimmäisenä saattaa kuntoon sellaisen yksikön, joka

varsin pian olisi valmis tuottamaan tuloja kirkon kassaan. Siihenhän oli totuttu

koko sotaa edeltäneeltä ajalta. Toisaalta ehkä koettiin, että kartanolle oltiin

239 Jatkosodan historia 6 1994, 55.
240 L. Salmensaari 1941, 342.
241 SVL 1–2/1942.
242 SVL 14–15/1942.
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suuressa kiitollisuudenvelassa, ja nyt oli aika maksaa ”lainaa” takaisin ja samalla

osoittaa rakkautta Jumalan suomaa varallisuuden lähdettä kohtaan.

Toukokuussa 1942, kun lumet olivat sulaneet, sai hallitus tilanhoitaja M.

Eräkiveltä yksityiskohtaisen selostuksen, miltä Santalassa näytti. Kertomus oli

otsikoitu nimellä ”Lohduttomia tietoja Santalasta”, mikä oli enemmän kuin

kohdallaan. Metsät ja pellot olivat edelleen täynnä miinoja, joten esimerkiksi

kipeästi tarvittavaan viljanviljelyyn ei ollut mitään asiaa, vaikka valtio olikin

luvannut siemenviljan. Metsää oli tuhoutunut hehtaarikaupalla tulipaloissa ja

tykistötulessa. Neuvostoliiton sotilaat olivat kaataneet puita tuhansittain niin, että

runko oli katkaistu miehen polven korkeudelta. Pihapiirissä olevat puut olivat

säästyneet, muun muassa yli 400 vuotta vanhat tammet. Muutoin näkymä oli

lohduton ja avara, sillä meri näkyi joka paikasta. Rakennuksista siis olivat jäljellä

ikivanha sauna, pehtorin talo ja päärakennus, mutta ilman ikkunoita ja ovia, Sen

kellariin olivat venäläiset rakentaneet keittiön, jonka peltinen savuhormi oli

noennut yhtä ulkoseinää. Palamista siinä ei siis ollut tapahtunut. Korsuja ja muita

kaivantoja oli alueella sadoittain, jopa ihan lähellä pihapiiriä. Santalan pysäkin

seutu oli kärsinyt niin täydellisen hävityksen, että sitä oli vaikea tunnistaa.243

Tähän kaaokseen piti saada elämää ja järjestystä. Suomen Viikkolehdessä

etsittiin työtä ja vaaroja pelkäämätöntä avioparia kartanolle:
Työnjohtaja, maataloustyöhön tottunut, perheellinen, otetaan Sandöön, lähelle Hankoa.
Metsätyöt on annettu erään yhtymän hoitoon, joten työnjohtajan tulee valvoa Vapaakirkon
etua hakkuiden aikana. Vaimon tulisi hoitaa alkava karjatalous. Valtion puolesta
kunnostetaan päärakennus y.m. jäljellä olevat rakennukset, samoin valtio poistaa miinat.
Vaara-alueilla ei tarvitse liikkua. Lähemmin Suomen Vapaakirkon toimisto, Helsinki,
Annankatu 1 B. Puh. 30341. Varmimmin klo 9–12 ja 14–16.244

Heinäkuussa saattoi Vapaakirkon hallitus jo tiedottaa valinneensa etsityn henkilön:

”Veljemme R. Mäkeläinen tulenee piakkoin matkustamaan Sandön kartanoon

valvoakseen Vapaakirkon etuja kartanon raiskatuissa metsissä suoritettavissa yhtiöiden

hakkuissa.”245

Syyskuun puolivälissä 1942 alkoi elämä vähitellen voittaa Santalassa.

Palstalla ”Työmaalta ja uutisia” kuvaili pastori Kaarlo Waismaa artikkelissaan

”Elämä alkaa uudelleen versoa Santalassa”, kuinka korjaustyöt olivat edenneet.

Ensiksi oli tarvittu muutama urhea oma mies paikalle asumaan, niin työt olivat

ruvenneet sujumaan. Rikhard Mäkeläinen oli saapunut ja hieman myöhemmin

hakenut koko perheensä paikalle. Sitten saapui Eemil Tynjälä Lapualta mukanaan

243 SVL 21/1942.
244 SVL 24/1942 ”Työmaalta ja uutisia”.
245 SVL 27–28/1942 ”Työmaalta ja uutisia”.
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kaksi lehmää ja kipeästi kaivattu hevonen. Lehmät oli sijoitettu toistaiseksi

vanhaan saunaan. Kotkalainen maalari Lindgren sekä maalasi että tapetoi

peruskorjattuja huoneita. Useimmat kadonneista ovista karmeineen löytyivät

läheisistä korsuista ja voitiin huollon jälkeen kiinnittää oikeille paikoilleen.

Kaunis kuisti ja yläkerran portaikko jouduttiin rakentamaan tyystin alusta alkaen.

Keittiö vaati myös täydellisen remontin. Juomavesi piti hakea meren rannalta

lähdekaivosta, sillä pihapiirissä oleva kaivo oli saastutettu. Toistaiseksi kaikki

huomio oli asumisessa ja ensimmäisissä eläimissä. Maanviljelystä ei voinut

harjoittaa siitäkään syystä, ettei ensimmäistäkään työkalua ollut kartanolla. Nehän

oli jouduttu puoli-ilmaiseksi huutokauppaamaan välirauhan aikana

Tammisaaressa. Yksi notkollaan ollut lato löytyi kauempaa. Sinne saatiin karjan

heinä turvaan syyssateilta.246

Vapaakirkon hallituksen kokouksessa lokakuussa 1942 olivat kaikki muut

jäsenet paikalla paitsi esimies S.S. Salmensaari ja pastori Tuominen, molemmat

sairauden vuoksi. Santalasta ja Hangon Lähetystalosta oli tuotu yksityiskohtaiset

selostukset korjaustöiden edistymisestä. Osin rakennusmiehiä oli ollut vaikea

saada, sillä miehiä oli rintamalla niin paljon. Yksikin kirvesmies sai kutsun astua

riviin kesken kartanon päärakennuksen korjausurakkansa. Siksi työ siltä osin oli

jäänyt kesken. Ensimmäiset vuokralaiset Hangon Lähetystalon piharakennukseen

olivat saapuneet, joten tulojakin oli vähitellen odotettavissa.247

Kaarlo Waismaa raportoi myös marraskuun 28. päivän hallituksen

kokouksen päätöksistä Helsingistä vuonna 1942. Insinöörimajuri Lemmitty

Salmensaarta lukuun ottamatta koko hallitus oli päässyt paikalle. Hangon

Lähetystalo oli ruotsinkielisen vapaaseurakunnan käytössä jälleen, mutta

allianssihengessä annettu Hangon luterilaisen seurakunnankin käyttöön, koska

kirkko oli pahoin turmeltunut bolševikkien elokuvateatterina. Santalassa oli saatu

talli osittaiseen käyttöön ja navettaa kunnostettiin. Rahaa oli kirkolta kulunut jo

105 600 markkaa. Mäkeläisten ja Tynjälöitten lisäksi kartanolle oli muuttanut

puuseppä P. Vesterinen. Korjattavaa oli hautausmaallakin, josta muun muassa

hautakiviä oli kaadettu tai käytetty rakennuskiviksi. Venäläisten tankkien umpeen

ajamista metsien kuivatukseen tehdyistä valtaojista osa oli saatu kaivettua auki,

kun armeija oli marssittanut paikalle 20 sotavankia lapioimaan rivakkaan tahtiin.

Kasvavaa huolta aiheutti tieto, että vuoden 1943 alusta Hangon vuokra-alue

246 Waismaa 1942, 244.
247 SVL 43/1942.



63

siirtyisi siviilihallinnon alaisuuteen. Silloin armeija saisi periä maksuja monista

asioista:
- - Siinä tapauksessa tulee ratkaistavaksi lähiaikoina se suuri asia, että millä ehdoin talo
saapi vastaanottaa venäläisten rakentamat korsut sotilashallinnolta. Vai ovatko ehdot niin
raskaat, ettei niihin voida suostua. Näissä asioissa olisi rukousaiheita maallisen elämämme
alalta. - -248

Huhtikuun keräysviikko oli tuottanut yllättävän suuren summan. Niinpä

hallitus päätti korottaa saarnaajien ja heidän perheidensä avustussumman. Myös

kaikille seurakunta- ja toimistotyöntekijöille riitti pieni jouluraha.249

Kultimo Salmensaari oli ollut viimeinen, joka oli maaliskuussa 1940

jättänyt Santalan kartanon. Heti, kun oli tullut tieto Hankoniemen vapautumisesta

vihollisesta, hän oli pyrkinyt tarkistelemaan maita ja tiloja. Matka oli

lykkääntynyt yli puoli vuotta, koska hänen oli pitänyt astua armeijan

palvelukseen. Vasta myöhäissyksyllä 1942 K. Salmensaari oli junalla saapunut

Santalaan, yöpynyt siellä Mäkeläisillä ja jatkanut seuraavana päivänä

polkupyörällä Hankoon kunnostetun Lähetystalon käyttöönottojuhlaan.

Salmensaaren laaja artikkeli julkaistiin Suomen Viikkolehdessä. Siitä yksi

sentimentaalinen katkelma:
Vihdoinkin Sandössä ja Hangossa. - - Lyhyenä syksyiltapäivänä tein vielä kiertomatkan
niille paikoille, joille olin heittänyt jäähyväiset tuona kohtalokkaana kevätiltana kaksi ja
puoli vuotta sitten. Raunioita ja taaskin raunioita. Pitkään seisoin kurssitalon kivijalan
luona. Muistuipa mieleeni, että nyt oli jokseenkin tasan 30 vuotta siitä, kun tämän talon
perustukset mitattiin. Silloin olin pieni poika, nyt varttunut mies Suomen armeijan
univormussa. Minua värisytti, kylmä itätuuli puhalsi. Silloin kuului kartanon pihalta
kirkkaita lasten ääniä, veli Mäkeläisen lapset siellä huutelivat. Mieleni lämpeni taas: uusi
elämä versoo Sandössä; tämänkin syksyn ja talven jälkeen tulee kevät ja kesä. Jo viheriöi
oras, tulevan kesän vilja, Sandön pelloilla. Tämä seutu on nouseva hävityksensä keskellä.
- -250

Asemasotavuonna 1943 ei Suomen itärintamalla juurikaan ollut suuria

taisteluita, mutta Santalassa koettiin yksi ja kallis. Aavistelut olivat osuneet

oikeaan ja Hankoniemi oli siirtynyt siviilihallintoon. Se merkitsi välittömästi sitä,

että kaikki neuvostoarmeijan rakentamat laitteet katsottiin sotasaaliiksi ja

maanomistajat joutuivat ne lunastamaan itselleen, vaikka kaikki vihollisen

käyttämä materiaali olisikin alun perin ollut omista rakennuksista ja metsistä

peräisin. Näin kartano joutui maksamaan omaisuudestaan ikään kuin uudestaan.

Mielet olivat hieman katkeria vapaakirkollisten parissa, mutta toinen helmikuuta

1943 jouduttiin allekirjoittamaan kauppakirja 226 000 markan summasta

248 SVL 49/1942.
249 SVL 49/1942.
250 K. Salmensaari 1943, 5.
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Päämajan Sotatalousesikunnan Sotasaalistoimiston kanssa. Kaikki Santalan mailta

löytyvä rakennusmateriaali kuului nyt kartanolle.251

Osa materiaalista tuli omaan käyttöön, mutta osa voitiin myydä eteenpäin.

Elokuussa oli Suomen Viikkolehdessä pieni uutinen:
Neuvostoliiton Santalaan rakentamat korsut, jotka Suomen Vapaakirkon oli lunastettava
sotasaaliina valtiolle jääneenä omaisuutena, on saatu edullisesti myydyiksi valtion
rautateille ja eräälle metsäyhtiölle.252

Sandön kartano, eriteltynä vielä nimillä Östergård ja Vestergård, sai vuonna

1943 valmiiksi laskelmat tuhoutuneesta maatalousomaisuudesta ja haki valtiolta

korvauksia. Maidontuotanto oli ollut viimeisenä toimintavuonna 2600 kiloa ja

voita siitä 4 %. Viskureita oli tuhoutunut yksi ja auroja kaksi kappaletta

yhteisarvoltaan 1200 markkaa. Merkittävä menetys oli luonnollisesti metsässä,

josta oli arviolta 60 000 hakkuukelpoista runkoa iältään 60–120 vuotta tuhoutunut

tai vaurioitunut. Vaurioita tai täydellisen tuhon oli kokenut myös 45 rakennusta,

joukossa muun muassa seitsemän asuinrakennusta, sauna, navetta, talli, lampola,

puimala, riihi, aitta, yhdeksän latoa, kolme varastoa ja kolme venetalasta.

Vahinkojen määrä arvioitiin 1 030 100 markaksi.253 Tutkimusajan dokumenteista

ei selkeästi ilmennyt, miten suuren korvauksen valtio antoi Santalalle.

Kesäkuussa 1944 Neuvostoliitto aloitti Karjalankannaksella massiivisen

hyökkäyksen. Suomen armeija joutui vetäytymään ja taistelemaan henkensä

edestä. Tali–Ihantalan, Vuosalmen, Äyräpään, Viipurinlahden ja Ilomantsin

torjuntavoittojen ansiosta Puna-armeijan voima hiipui, eikä Stalin luvannut enää

uusia joukkoja kuluneiden tilalle. Hänellä oli kiire Berliiniin ja joukot tarvittiin

sinne. Suomelle avautui mahdollisuus rauhantunnusteluihin. Ehdotonta

antautumista ei Suomelta enää vaadittu. Presidentti Ryti luopui vallasta 1.8., ja

marsalkka Mannerheim valittiin tilalle. Sopimus Saksan kanssa katkaistiin ja

Suomi suostui Neuvostoliiton kanssa sisällöltään lähes samanlaiseen

aseleposopimukseen kuin talvisodassa. Aseleposopimukseen allekirjoitettiin

alkavaksi 4.9.1944 klo 7.00, mutta neuvostotykistö jatkoi kuitenkin tulitusta vielä

vuorokauden verran. Sitten laskeutui rauha yli kolmen vuoden vihollisuuksien

jälkeen.254 Suomen Viikkolehti ei raportoinut kesän dramaattisista

torjuntataisteluista tai poliittisesti uhkaavasta tilanteesta juuri mitenkään.

251 SVKA/Santala/Kauppakirja Suomen Vapaakirkon ja Päämajan Sotatalousesikunnan
Sotasaalistoimiston kanssa 2.2.1943. Liite 2.
252 SVL 32–33/1943.
253 SVKA/Santala/Tuhoutuneen maatalousomaisuuden korvaushakemus 1943.
254 Manninen 1992, 353–359; Keskinen & Salminen 2015, 370.
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Kun välirauha Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli allekirjoitettu

Moskovassa syyskuussa 1944, merkitsi se muun muassa, että Karjala menetettiin

jälleen, nyt myös Petsamo. Hankoniemi ei tällä kertaa joutunut Puna-armeijan

tukikohdaksi, vaan Helsinkiä huomattavasti läheisempi Porkkalanniemi ja osa

rannikosta aina Länsi-Espoota myöten. Saksalaiset tuli ajaa maasta niin kiireisellä

aikataululla, että se väistämättä johti myöhäissyksyllä ankariin taisteluihin

Lapissa. Viimeiset saksalaisjoukot poistuivat Suomesta keväällä 1945.255

Santalaan palkattiin uutta väkeä: muonamiestä tarvittiin Richard Mäkeläisen

avuksi jo tammi-helmikuussa 1945.256 Vapaakirkko halusi panostaa nopeasti

sinne, mistä tulojakin olisi odotettavissa.

Leiritoimintakin aloitettiin todella rohkeasti, sillä Vapaakirkon Nuorten

Liitto (=VNL) päätti järjestää heinäkuussa kahdeksan päivän mittaisen

tapahtuman. Ikäjakauma oli poikkeuksellisen laaja: 17–35 vuotta. Leirille

pyrkivien piti ilmoittautumisensa yhteydessä tehdä selkoa siitä, millaisissa

tehtävissä olivat mahdollisesti toimineet nuorten yhdistyksissä, seurakunnissa tai

varhaisnuorisotyön tekijöinä. Lisäksi kehotettiin lukijakuntaa tukemaan

tapahtumaa runsailla elintarvikelähetyksillä, koska tilanne ruokahankintojen

suhteen oli koko maassa vielä kovin mutkikas. Insinööri A. Haapalinna

Tampereelta oli lupautunut leirin johtajaksi.257 Myöhemmin leiritoimikunta

julkaisi sodan jälkeiseen ajankohtaan sopivia käsiteltäviä teemoja: ”Uskovaisen

nuoren toveripiiri ja huvitteluelämä”, ”kristityn nuorison siveellisyyskysymys”,

kristitty nuori ja avioliitto”, ”varhaisnuorisotyö”. Samalla se informoi, että

Ruotsin vapaakirkolliset nuoret olivat lähettäneet Santalaan tarpeellisen määrän

perunoita.258

Kesän seurakuntakoulun paikkaa pohti Vapaakirkon hallitus Santalan ja

Suinulan Jokirannan välillä. Jälkimmäisessä oli ensin halkopula, mutta kun asia

ratkesi onnellisesti, päätti hallitus pitää kurssin siellä.259

Toukokuun neljäntenä päivänä 1945 saavutti suruviesti Santalan kartanon ja

laajemmin vapaakirkollisen kansan: rouva Hulda Braxén oli kuollut 88 vuoden

iässä. Suomen Viikkolehden artikkelin kirjoittaja kertasi seikkaperäisesti vainajan

elämää suvun historiasta, Sandön kartanosta ja nuoruudesta lähtien. Avioliitto

255 Kallioniemi 2006, 232.
256 SVL 4/1945.
257 SVL 10/1945.
258 SVL 20–21/1945.
259 SVL 16/1945.
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Hjalmar Braxénin kanssa merkitsi muuttoa Tampereelle ja sitten miehen

sairastuttua takaisin Santalaan. Kirjoittaja tunnusti kartanon monipuolisen

merkityksen Vapaakirkolle ”tänään ja maailman loppuun saakka”. Vainajan

viimeisten vuosikymmenien merkityksestä hän totesi:
- - Ne yli 35 vuotta, jotka rouva Braxén oli leskenä, olivat rauhan ja hiljaisuuden vuosia.
Herraa kiittäen ja rukouksissa taistellen sai hän havaita vapaakirkollisen liikkeen
voimistuvan vuosi vuodelta. Hengessä hän oli mukana ja iloitsi niistä nuorista, jotka kesä
kesän jälkeen ja joskus talviaikoinakin saapuivat Sandön kursseille. Täten sai hän läheisen
kosketuksen jatkuvasti toimintaamme. Kunnes sota tuli ja tädin oli jätettävä rakas kotinsa.
Osan tästä ajasta hän asui Lähetys-Hospizin kaksiossa Helsingissä ja viimeiset ajat
Tammisaaressa, johon hänen maallinen tomunsa kätkettiin puolisonsa viereen helatorstaina
ylösnousemuksen aamua odottamaan. - - 260

Valtakunnallinen VNL:n leiri 7.-15.7.1945 oli toisen maailmansodan

jälkeen todella merkittävä kokemus vapaakirkolliselle nuorelle väelle. Leiriin oli

panostettu sisällöllisesti ja ulkoisesti paljon. Opettajat edustivat korkeata tasoa.

Ohjelmistossa vaihtelivat koulumaiset oppitunnit, hiljentymishetket yksin ja

ryhmissä, leiriläisten pitämät hartaushetket, Raamatun opetus, ohjaus

Vapaakirkon Nuorten Liiton sääntöihin ja toiminnan tavoitteisiin, oman julkaisun

”Leiri-Sääsken” toimittaminen, mutta ennen yhteinen hauskanpito iltanuotiolla.

Nimimerkki Mro., joka todennäköisesti oli lyhenne nimestä Jorma Mannero, yksi

opettajista, kirjoitti yksityiskohtaisen artikkelin nimellä ”Santalan leiri” Suomen

Viikkolehdessä:
- - Vihdoin muistojen Santalassa! Kuinka erilaisena Santalan hiekkaiset kummut
aukenivatkaan eteemme astuessamme junasta kuin mitä ne ennen olivat. Mutta varsinaisen
kartanon ympäristö ei ole paljonkaan muuttunut! – tuo rakas Sandön kartano, joka nyt tuli
meille nuorille entistäkin rakkaammaksi.
Oli onnistunut valinta se, että Vapaakirkon Nuorten Liiton ensimmäinen leiri pidettiin
Santalassa. Leiripaikka oli mainio. Santalassa aikaisemmin käyneet muistavat kartanon
puistossa olevat vanhat tammet, rantaan vievän polun ja kivisillan, joka johtaa pieneen
saareen. Siellä oli meidän telttayhdyskuntamme 7.-15.7. välisenä aikana. - - Meille tuli
rakkaaksi oma kirkkomme ja pyysimme Herralta armoa saada olla uskollisia kirkkomme
perinteitten vaalijoita sekä totuuksiemme eteenpäinviejiä. Meitä sykähdytti se ajatus, että
olimme vapaakirkollisella maalla. - - 261

Jorma Mannero piti oppitunneista useimmat. Muita vastuunkantajia olivat

muun muassa Juho Lehto, joka opetti Vapaakirkon historiaa; Toivo Asikainen,

jonka vastuulla oli nuorisotoiminnan periaatteelliset suuntaviivat; Pauli

Viimaranta edusti varhaisnuorisotyön sektoria; Hilja Koivula korosti naisten

osuutta evankeliumin julistajina ja perusteli asiaa sillä, että Jeesuksellakin oli ollut

naisopetuslapsia.262 T. A. eli Toivo Asikainen jatkoi leirin kuvausta artikkelillaan

”Täydentäviä piirteitä leirikuvaan” pari viikkoa myöhemmin. Hän tähdensi A.

260 SVL 20–21/1945.
261 Mro. [Mannero] 1945, 204.
262 Mro. [Mannero] 1945, 204.
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Haapalinnan rohkeutta telttaleirin suhteen, kun muualla vastaavat koulutukset oli

järjestetty sisämajoituksessa. Oman arvokkaan panoksensa opetustyöhön olivat

antaneet kirkon esimies, kouluneuvos S.S. Salmensaari nuorisopsykologiasta ja

pastori Yrjö Mikkonen raittiustyöstä nuorten ja varhaisnuorten keskuudessa.

Lisäksi tuli mainita kartanon väen uurastus: Tilanhoitaja Rikhard Mäkeläinen

puolisoineen olivat järjestäneet riittävän määrän elintarpeita ja ratkaisseet

päivittäisiä ongelmatilanteita sekä Mandi Salminen häärinyt keittiössä ruuat

leiriläisten syödä. Topi Vaismaa ja Hilja Koivula olivat toimineet apulaisjohtajina

sekä Helmi Vaismaa vastannut ensiavusta.263

Yksi leirillä mukana olleista oli Vappu Rautamäki. Hän muisteli, kuinka

riemastuttavaa oli tavata ensimmäisenä rauhan kesänä vapaakirkollisia eri puolilta

Suomea Turusta, Porvoosta, Tampereelta, Oulusta saakka. Melkein kaikilla oli

omakohtaisia sotakokemuksia niin rintamalta, Lotta-toiminnasta kuin

väestönsuojelutoiminnasta. Oli ollut viisasta pitää ikähaitari näinkin laajana.

Hengellisyys, sielunhoito ja iltanuotioiden hauskanpito lääkitsivät liian varhain

aikuistuneita mieliä ja antoivat itse kunkin elää kappaleen matkaa kadotettua

nuoruutta uudelleen. Saari, johon teltat oli pystytetty, oli ollut edelleen täynnä

venäläisiä pesäkkeitä ja poteroita, mutta se oli saanut uudeksi nimekseen

Leirisaari. Se on sillä tänäkin päivänä.264

3.2. Santalan kristillinen kansanopisto
Ajatus omasta ylemmästä vapaakirkollisesta oppilaitoksesta tai opistosta alkoi itää

jo 1890-luvulla. Tuolloin kastamattomien Vapaan Lähetyksen perheiden lasten oli

vaikea saada opiskelijapaikkaa valtiollisissa oppikouluissa, tosin hieman helpompi

yksityisissä kouluissa. Niitä perustettiin yhä enemmän, ja niissä ei

kastetodistusten suhteen oltu niin tarkkoja kuin valtion ylläpitämissä kouluissa.

Uskonnonvapauslain tultua voimaan 1923 poistui kastamattomien lasten

diskriminointi virallisesti kokonaan.265

Vapaakirkon oppikoulua alettiin vakavasti suunnitella Ristiinan kunnan

Puntalan taloon, kun sitä tarjottiin myytäväksi vuonna 1924. Ostohinta jäi

neuvotteluista huolimatta kirkolle liian korkeaksi, joten aie raukesi. Haave omasta

oppikoulusta jäi kuitenkin elämään niin, että Lähetysopiston opettajanakin

263 Asikainen 1945, 220.
264 Vappu Rautamäen haastattelu 6.4.2016.
265 K. Salmensaari 1954, 184.
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toiminut teol.tri Lauri Kaila suunnitteli vielä 1930-luvulla vapaata kristillistä

oppikoulua, jopa puhtaasti vapaakirkollista laitosta. Hänen mielestään paras

sijoituspaikka sille olisi Santalassa.266

Oppikoulun rinnalla toisena vaihtoehtona Puntalaan ajateltiin kansanopistoa.

Ajatukselle lämmettiin toki, mutta kukaan ei ilmoittautunut asian puuhamieheksi.

Seuraavan kerran se nousi merkittävästi esiin, kun Vapaakirkkojen pohjoismaiset

edustajat kokoontuivat Santalassa vuonna 1929.267 K. Salmensaaren mukaan

tällöin solmittiin kiinteät suhteet mm. Svenska Missionsförbundetiin, joka oli

nuorisokoulutuksessaan panostanut kansanopistoihin. Läntisen naapurin esikuva

piirtyi suomalaisten edustajien mieliin ja jäi odottamaan mahdollista

toteutumistaan.268

Vuosi 1943 oli kansanopistoasiassa käännekohta. Suomen Vapaakirkon

vuosikokous pidettiin kesällä Seinäjoella, mistä raportoi pastori Toivo Asikainen.

Hän kertoi, kuinka juhlilla oli käsitelty tiukkaan ja vakavaan sävyyn kirkon

nuorisokysymystä. Kaksi kohtaa oli nähty ensiarvoisen tärkeinä eli oli löydettävä

sellaisia työmuotoja, jotka muuttuneessa tilanteessa vastaisivat nuorten elämän

tasoa sekä olisi mitä pikimmin aloitettava nuorisotyöntekijöiden kouluttaminen.

Arvostettu evankelista ja CE-liikkeen veteraani pastori Eeli Jokinen oli

kirjoittanut teemasta todeten, että kasvavalta nuorten joukolta puuttui

vakaumuksellinen kristillinen ja vapaakirkollinen suunta, koska sillä ei ollut omaa

opinahjoa, jossa niihin olisi voinut tutustua ja ne omaksua. Jokinen oli

asettanutkin haastavan kysymyksen: ”Milloin saamme nähdä sen päivän, jona

tässä maassa avataan vapaakirkollinen kansanopisto?” Asikainen laajensi kyselyä

siihen, mihin mahdollinen kansanopisto sijoitettaisiin ja mistä saataisiin sopivia ja

päteviä opettajia. Hän ei kuitenkaan pitänyt kumpaakaan kysymystään

Vapaakirkolle ylivoimaisina ratkaistaviksi, vaan kannusti lopuksi:
Rukous, työ ja opiskelu, niiden tulee sisältyä nuorisotyömme ohjelmaan. Sellaiseen työhön
ovia avaavia päätöksiä nuorisokysymys vuosikokoukselta odottaa. Saakoon Jumala niihin
johtaa!269

266 K. Salmensaari 1954, 182–184; Wikipedia ”Lauri Gustaf Gabriel Kaila”. Lauri Kaila (1876–
1958), vuoteen 1901 Johansson, oli koulutukseltaan sekä filosofian maisteri että teologian tohtori.
Hänet oli vihitty papiksi 1897, mutta elämäntyönsä hän teki opettajana ensin Tampereella ja sitten
Helsingin suomalaisessa normaalilyseossa pääaineinaan uskonto ja filosofia. ”Norssi” sijaitsi
Ratakatu 6:ssa, vastapäätä Vapaakirkon keskustaloa ja Lähetysopistoa, jonka viimeisen kurssin
(1945–1948) teologian opettajana hän toimi korvaten Santalaan siirtyneen Kultimo Salmensaaren.
267 SVL 40/1929.
268 K. Salmensaari 1954, 184.
269 Asikainen 1943, 158.
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Seinäjoen juhlien yleisessä seurakuntien kokouksessa olivat esityslistan

kohdassa yksi keskustelu vapaakirkollisen kansanopiston perustamisesta. Pastori

Yrjö Mikkonen alusti. Hän esitti kiertelemättä, että valtuutetut tukisivat

perustamisehdotusta. Kysymyshän ei olisi aivan uusi ja silloin tällöin se oli ollut

esillä eri yhteyksissä Suomen Viikkolehdessä sekä saarnaajien kokouksissa.

Alustaja esitti kolme pontta: Kansanopisto perustettaisiin heti; sille avattaisiin

oma rahasto ja sitä valvomaan asiamies. Edustajat kannattivat esitystä lähes

yksimielisesti ja valitsivat valmistelevaan toimikuntaan S.S. Salmensaaren, Eeli

Jokisen, Yrjö Mikkosen, Kultimo Salmensaaren ja kokoonkutsujaksi Paavo

Attilan. Jotta päätös ei jäisi vain ajatuksen asteelle, päätti kokous kerätä

keskuudestaan ensimmäisen kolehdin omalle kansanopistolle sekä juhlalliset

lupaukset niiltä, joilla sillä hetkellä ei ollut rahaa mukanaan. Kokonaissumma

kohosi noin 52 300 markkaan. Lupaukset tuli tilittää postisiirron kautta syyskuun

ensimmäiseen päivään mennessä.270

Valittu kansanopistotoimikunta julkaisi myöhäissyksyllä 1943

kannustuskirjoituksen otsikolla ”Kansanopistoasia”:
- - Kun tämä yritys on esirukouksen ohella rahakysymys, pyytää toimikunta sen vuoksi
laskea asian kaikkien ystävien sydämelle. Elämme olosuhteissa, joissa rahaa on ja raha
liikkuu. Monilla on nyt suuremmat rahalliset mahdollisuudet kuin kenties rauhan aikana.
Työaika voi olla lyhyt. Herran asialla on kiire. Nuortemme hätä painaa. Monilla
kirkollisilla järjestöillä on omat kansanopistonsa, jotka ovat siunaukseksi toimineet. On
aika saada vapaakirkollinenkin kansanopistoajatus toteutumaan. Kuka tekee ensimmäisen
suurlahjoituksen? - - 271

Toimikunnan laatimassa tekstissä on viitteitä siitä, kuinka jatkosodan aikana

osa kansasta eli hyvinkin varakkaasti, kun mustan pörssin kauppa kukoisti ja antoi

mukavat voitot. Samoin tunnetut teemat lopun ajoista ja työajan mahdollisesta

loppumisesta oli liitetty anomukseen. Nuorison hätä oli ilmeinen, sillä pitkittynyt

sota oli rappeuttanut moraalia, mikä tuntui monien vapaakirkollistenkin kodeissa.

Asetettu toimikunta suunnitteli ensin kansanopistoa Keski-Suomeen, mutta

kun Moskovan välirauhansopimuksesta 1944 ilmeni, että Santala jäisi

suomalaisille, katsottiin se sittenkin soveliaaksi paikaksi, vaikkei se

maantieteellisesti olisikaan ollut paras mahdollinen valinta.272 Kiireisen aikataulun

syynä oli sekin, että Hankoniemen maanlunastuslautakunta havitteli koko

kartanon aluetta Karjalan evakoiden asuttamiselle. Kaksi tilaa oli ehditty jo

lohkaista, yksi Byön saaresta ja toinen peltoalueen länsilaidasta. Jälkimmäinen sai

270 SVL 25–26/1943.
271 SVL 44/1943.
272 K. Salmensaari 1954, 184.
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nimekseen Metsola muuttajan sukunimen mukaan.273Ainoa perustelu, jolla

Vapaakirkko saisi estetyksi Santalan pakkolunastuksen, olisi se, että se voisi

sitoutua järjestämään siellä ympärivuotista koulutusta.274

Toivo Asikainen palasi opistoasiaan syksyllä 1944. Hän oli innokas

tietämään, milloin kansanopiston kurkihirsi kohoaisi. Asikainen totisi, että

”vapaakirkollisille aina oli ollut tärkeätä herätys, ihmisten uskoon tuleminen ja

seurakunnan yhteyteen liittyminen”. Silti eteenpäin tulisi katsoa. Nyt tulisi

keskittyä oman nuorison varjelemiseen ja pelastamiseen, sillä Jumalan antamia

lahjoja ovat hekin. Yksi tapa vastata tähän haasteeseen tulisi olemaan oma

kansanopisto, jolle oli avattu rahasto. Rahasto taasen kaipaisi varoja, laajaa

tukipohjaa. Kirjoittaja oli kuullut kerrottavan muista kristillisistä kansanopistoista,

että niiden taustaryhmien nuoret olisivat juuri omassa opistossa päässeet

selvyyteen Jumalan lapseudesta sekä herätysliikkeensä opillisista korostuksista.

Siksi sellaista tarvitsisi vapaakirkollinen herätyskin:
Milloin kohoaa kansanopistomme kurkihirsi? Se riippuu seurakunnistamme ja nuorten
yhdistyksistämme. Älkää unohtako opistohankettamme! Sovittakaa syyskauden
toimintaohjelmaan tilaisuuksia kansanopistorahaston hyväksi. Silloin voimme
mahdollisimman pian pystyttää koulun, joka palvelee Kristuksen seurakuntaa tulevaisuuden
kansan keskuudessa. Toimikaamme niin, että Vapaakirkon kansanopiston kurkihirsi pian
voidaan nostaa paikalleen!275

Alkuvuoden 1945 aikana raportoitiin Suomen Viikkolehdessä tuon tuosta,

kuinka kansanopistokeräys oli edistynyt. Tavoite oli asetettu puoleen miljoonaan

markkaan ja kesäkuussa siitä oli saavutettu 387 310 markkaa. Lisää toivottiin

saatavan lukuisten testamenttilahjoitusten kautta.276 Lehden välityksellä oli jaettu

jokaiseen talouteen selkeä informaatiosivu, joka oli otsikoitu tervehdyksellä ”Arv.

Kansanopiston Ystävä!”. Tällä sivulla kannatusyhdistyksen väliaikainen

johtokunta kertoi keräyksen ja opiston tavoitteista ja niistä mahdollisuuksista,

kuinka opiston tukemiseen voisi parhaiten osallistua.277 Oppilaitokselle oli annettu

nimikin: Santalan kristillinen kansanopisto. Säännöt olivat rekisteriviranomaisilla

hyväksyttävinä ja kaivattu valtionapu oli varmistunut.278 Kannatusyhdistys oli

astunut toimikunnan tilalle maaliskuussa.279 Sen säännöt hyväksyttiin

273 Hyvönen 1988, 46–47.
274 K. Salmensaari 1954, 184–185.
275 Asikainen 1944, 268.
276 SVL 24 ja 32/1944.
277 Liite 3.
278 SVL 16/1944.
279 K. Salmensaari 1954, 184.
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Vapaakirkon hallituksen kokouksessa 7.-8.3.1945 ja saman vuoden lokakuussa ne

merkittiin yhdistysrekisteriin.280

Vuosi 1946 muodostui kansanopistolle kiihkeän työntäyteiseksi. Kartano oli

muutettava sekä opetus-, ruokailu- että majoituskäyttöön. Tätä ajatellen siihen piti

rakentaa yksi kerros lisää majoitushuoneita varten. Rakennusmateriaalia saatiin

omasta metsästä sahaamalla, mutta muun tarvikkeiston kohdalla piti käyttää

kaikkia mahdollisia hankintakeinoja ja -kanavia Ruotsia myöten. Länsinaapurista

järjesti siellä avustusmatkalla vieraillut pastori Yrjö Mikkonen lähes kaiken

tarvittavan rautamateriaalin, kun kotimaasta siihen ei valtio ollut myöntänyt

riittäviä hankintalisenssejä. Muutostöiden toteuttajaksi saatiin rakennusmestari

Heikki Honkanen.281 Mikkonen itse raportoi laajasta matkastaan Ruotsiin Suomen

Viikkolehdessä vasta heinäkuun numeroissa 26–27 ”Ruotsia kiertämässä

kansanopistomme asioilla”. Vaikuttavimmat tuliaiset olivat Landskronasta

Kotkaan rahdatut 1000 paria kenkiä ja Ruotsin Lähetysliitolta Santalan

rakennusprojektiin lahjoitetut 5000 kruunua.282 Ulkomaanvaluutalla avautuivat

Suomessa ”tukkeutuneet tavaroiden toimituskanavat” yllättävän tehokkaasti.

Pastori Yrjö Mikkosen rooli kansanopistoasian ylläpitäjänä muodostui aina

vaan merkittävämmäksi. Hänen rehelliset raporttinsa Suomen Viikkolehdessä

kertoivat vapaakirkolliselle lukijajoukolle, missä vaiheessa oltiin ja mitä tarvittiin

juuri sillä hetkellä kipeimmin. Välittömästi tammikuun alussa hän kirjoitti asiasta

otsikolla ”Santalan kansanopisto-uutisia”:
Keräys. Keväällä aloitettu keräys kansanopistomme hyväksi, minkä lähimmäksi
tavoitteeksi asetettiin ½ milj. mk. on nyt saavutettu, jopa huomattavasti ylitettykin.
Lahjoituksia on kertynyt jo n. 700.000:-  - - Santala – ajatustemme kohde. Epäilemättä
kaikkien niiden nuorten, jotka ovat käyneet Santalan kursseilla tai niiden, jotka kesävieraina
ovat olleet siellä, ajatukset tulevat kansanopistosuunnitelman johdosta kohdistumaan entistä
enempi Santalaan. Ja tämä ei jääne pelkäksi ajatukseksi, vaan se puhkeaa monilla
rukoukseksi hankkeen puolesta ja uhraukseksi sen hyväksi. - - Työtä.  Santalan kristillinen
kansanopisto voi nousta pystyyn vain työllä. Santalan pehtoori Rikhard Mäkeläinen on tätä
varten varustautunut jo rakennuspuun kaatamiseen ja sahaamiseen opistoa varten, joka on
alku tulevalle rakennustyölle. Myöskin past. Pauli Viimaranta tekee työtä opiston hyväksi,
järjestämällä matkoillaan kannatusyhdistyksen paikallisia asiamiehiä, jotta ne taas
puolestaan hankkivat kannatusyhdistykseen jäseniä.283

Yrjö Mikkosen seuraava artikkeli kansanopistoasiassa ilmestyi helmikuun

21. päivänä. Se oli otsikoitu nimellä ”Kansanopistosta nuorisotyömuotona”.

Artikkelin alussa kirjoittaja tyynnytteli ilmeisesti opiston sijoittamisesta

syntynyttä kohua, jota kylläkään ei lehdessä ollut käsitelty. Mikkonen perusteli

280 Ihatsu 1988, 89.
281 Ihatsu 1988, 90; SVL 1/1946.
282 Mikkonen 1946 d, 146–147.
283 Mikkonen 1946 a, 6.
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Santalaa sillä, että se joka tapauksessa piti korjata ja nyt olisi samalla järkevää

hyödyntää rakentamista opiston hyväksi. Tulevaisuudessa voitaisiin opiston

paikkaa harkita uudelleen. Muutoin vapaakirkolliset olivat vastaanottaneet oman

koulutuslaitoksen joko innokkaina tai harkitsevina ja tunnustellen, mutta

rahakeräyksen onnistuminen oli kuitenkin osoitus siitä, että ”aie oli Jumalasta”.

Mikkonen teki ensimmäisen kerran selvää, mistä kansanopistojärjestelmä oli

peräisin: ”Kansanopistotoiminta esiintyy pohjoismaissa ja on ajatuksen luoja

tanskalainen pappi N. F. Grundtvig. - - Kansanopistoja on maassamme 64, joista

kristillisiä 21.” Pääpaino kirjoituksessa oli korostaa sitä, kuinka omien kotien

nuorilla olisi paikka, jossa he ”voisivat löytää itsensä”, syventää tietojaan ja

rikastua elämää varten. Tämä tapahtuisi jatkumona sille seurakuntatyölle, jota on

jo vuosikymmenien ajan suoritettu pyhäkouluissa, kerhoissa ja leireillä.

Hengellisen ja sielunhoidollisen ohjauksen lisäksi kristillisessä kansanopistossa

panostettaisiin kansalaiskasvatukseen. Sodan aikana oli Otavan kansanopistolla

ollut koolla 12 kansanopistojen johtajaa pohtimassa kirkon ja opistojen suhdetta.

He olivat saavuttaneet yhteisen päätöslauselman, johon Mikkonenkin yhtyi:
Kaikki kansanopistomme tahtovat asettua, mahdollisuuksien mukaan, avustamaan
seurakuntien nuorisotyötä pyrkimällä synnyttämään oppilaissa sellaista mieltä, ja antamaan
heille sellaisia tietoja, jotka tekevät heidät halukkaiksi ja pystyviksi kotiseudullaan
palvelemaan kirkon toimintaa.284

Artikkelinsa lopuksi Mikkonen vastasi kysymykseen, mihin tarvittaisiin

oma vapaakirkollinen, kristillinen opisto, kun maassamme oli jo ennestään 21

kristillistä kansanopistoa. Mahdollisuudet valita evankelisten tai heränneiden

laitosten suhteen olivat laajat. Kuitenkin vain oma kansanopisto omalla opin ja

uskon painotuksella mahdollistaisi parhaiten kotiutumisen Vapaakirkkoon sekä

tukisi jo aiemmin omaksuttua uskonkäsitystä.285

Hyvissä ajoin huhtikuussa uutisoitiin, että kansanopiston johtajaksi oli

valittu maisteri Kultimo Salmensaari. Hän oli ollut kevätlukukauden aikana

seuraamassa eräässä kansanopistossa opetusta ottaakseen siitä valmiuksia

Santalaa varten. Vierailukohteen nimeä ei mainittu. Santalan muutospiirustukset

saivat kehuja, mutta rakennusvirasto ei ollut niitä vielä hyväksynyt. Silti oli

sirkkeli soinut kartanon mailla jo kauan, niin että tarvittava puutavara oli saatu

kesää vasten pinotuksi kuivumaan. Opiston kaluston hankinnassa oli ilmennyt

ongelmia, sillä sodan jälkeen oli yksinkertaisesti pula kaikesta. Lainassa olevia

284 Mikkonen 1946 b, 40.
285 Mikkonen 1946 b, 40–41.
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kalusteita pyydettiin palauttamaan pikimmiten, esimerkiksi rautateitse Santalan

Dynamiittivaihteelle, koska oma seisake oli vielä korjattavana.286

Kansanopiston opettajakuntaa koottiin myös kuumeisesti. Samalla

suunniteltiin tarjottavia opintokokonaisuuksia. ”Uutisia kansanopistostamme”

kirjoittaja esitti artikkelissa hartaan toiveensa:
- - Mainitsemme vain, että tarvitsemme rukousta ja Jumalan johdatusta, jotta löydämme
keskuudestamme sopivat kasvattajat opistoon tulevaa nuorisoamme varten. Niiden
kirkkomme piirissä vaikuttavien opettajien, jotka tietävät opilliset pätevyytensä on syytä
kysyä Herralta: tarvitsetko sinä minua tähän tehtävään?287

Samassa lehdessä julistettiin haettavaksi kolme opettajan tointa.

Ensimmäisen pätevyysvaatimuksena oli kansakoulunopettajan koulutus ja kyky

ohjata miesten käsitöitä; toiselta vaadittiin naisopiskelijoiden käsitöiden

opettamisen taitoa ja kolmannelta talousopettajan ammattitaitoa. Palkkaus tulisi

asettumaan linjaan muiden kansanopistojen kanssa. Syksyn kurssi oli kaavailtu

alkavaksi ensimmäisenä marraskuuta. Hakemukset tulisi toimittaa Vapaakirkon

toimistoon Helsinkiin rehtori Kultimo Salmensaarelle toukokuun loppuun

mennessä.288

Yrjö Mikkonen uutisoi toukokuussa Santalasta sekä hyviä että ikäviä

uutisia. Puhelimitse oli työnjohto ilmoittanut, että puiden sahaus oli sujunut

juoheasti, kunnes joku oli varastanut sirkkelin hihnan. Varas oli kyllä saatu kiinni,

muttei hihnaa. Naapurista saadulla remmillä oli sahaus saatu jatkumaan.

Huomattavasti vakavampi uutinen oli kuultu rouva Tyyne-Liisa Salmensaaren 60-

vuotispäivillä: kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli hylännyt Santalan

rakennuslupa-anomuksen! Vapaakirkollinen delegaatio oli hetimiten suunnannut

ministeriöön, josta anottu lupa oli sittenkin saatu hyväksyttynä mukaan.

Mikkonen päätti kirjoituksensa rukoukseen, jossa heijastuvat nykytilanne ja harras

toive tulevaisuuden suhteen:
Jumala suokoon, että kaunis Santalamme, kirkkomme suuri lahja, saisi nykypolven
jakamattoman rakkauden uhreinakin osakseen.289

”Uhreilla” Mikkonen tarkoitti opiston hyväksi annettuja lahjoituksia sekä

uutena tukimuotona mahdollistettua omaisuuden testamenttaamista. Lupaviivytys

286 SVL 16–17/1946; SVL 35–36/1946.
287 SVL 16–17/1946.
288 SVL 16–17/1946.
289 Mikkonen 1946 c, 116.
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kuitenkin johti siihen, että työt kartanossa pääsivät alkamaan vasta heinäkuussa.

Aikataulu oli pari kuukautta myöhässä.290

Elokuun 15. päivänä ilmestyneessä Suomen Viikkolehdessä ilmoitettiin

alustavasti opettajakunta nimineen ja tehtävineen. ”Kansanopistomme opettajista

ja opetussuunnitelmasta sananen” oli otsikossa. Kirjoittajan nimeä ei mainittu.

Johtaja maisteri Kultimo Salmensaaren vastuulla tulisi olemaan uskonto, historia

ja yhteiskunnallisista aineista muun muassa yhteiskuntaoppi ja maantieto. Aarne

Suomisen vastuulle oli kaavailtu äidinkieli, laulu, luonnontiede ja maatalous.

Optiona olisi vielä pojille suunnattu veisto-opetus sillä varauksella, että

miespuolisia opiskelijoita tulisi riittävästi. Muutoinkin Suomisen tulo oli

elokuussa vielä varmistumatta. Helli Kostamolle oli ajateltu naisten käsityöt sekä

käytännölliset aineet laskennosta kirjanpitoon. Kotitalousopettajaksi oli kiinnitetty

Liisa Rimmi. Opetusvastuunsa lisäksi hän huolehtisi emännöitsijän toimesta sekä

muonituksesta yhdessä oppilaidensa sekä myöhemmin palkattavan

keittiöapulaisen kanssa. Ensimmäisen toimintavuoden pituus tulisi olemaan vain

24 viikkoa, sillä ainakin kaksi kuukautta syksystä jäisi pois, koska tilojen

valmistuminen kestäisi lokakuun loppupuolelle.291

Ilman kalusteita ei kansanopisto toimi. Syyskuun alussa kannustettiin

vapaakirkollista kansaa tähän haasteeseen iskevässä artikkelissa ”NYT

kansanopistoa sisustamaan!” Artikkelin kirjoittaja tähdensi sitä, kuinka

monipuolisia varusteita tarvittaisiin alkaen keittiöstä aina yksittäisiin huoneisiin

saakka. Monet tavarat voisivat olla hieman käytettyjä, mutta pääosa kuitenkin

liikkeistä rahalla hankittuja kansanopiston yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi.

Kokonaisbudjetti asettuisi 200 000 markkaan, mihin edelleen toivottiin

lahjoituksia, nyt sisustustilille. Erityisenä tarpeena kirjoittaja korosti

ompelukonetta. Hän toivoi, että joku, miksei jotkut, pikaisesti antaisivat käytetyn

tai vähän käytetyn laitteen opiston käyttöön.292

Syyskuun alussa koitti historiallinen hetki, kun rehtori Salmensaari julkaisi

Suomen Viikkolehdessä ensimmäisen ilmoituksen, jossa julistettiin opiskelupaikat

haettaviksi:
Santalan kristillinen kansanopisto aloittaa ensimmäisen lukuvuotensa 1 pnä marrask.
Santalassa Hangon lähellä. Oppilaiksi otetaan vähintään kansakoulun käyneitä, 16 vuotta
täyttäneitä tyttöjä ja 17 vuotta täyttäneitä poikia. Opistomaksut samat kuin muissakin
kansanopistoissa. Varattomilla mahdollisuus saada apurahoja kunnallislautakunnan

290 Ihatsu 1988, 91.
291 SVL 32/1946.
292 SVL 35–36/1946.
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todistuksen perusteella, jos siitä tehdään anomus opistoon haettaessa. Hakemus, johon on
liitettävä papintodistus tai siviilirekisteritodistus ja oikeaksi todistettu jäljennös viimeisestä
koulutodistuksesta, on lähetettävä allekirjoittaneelle opiston johtajalle 30.9.46 mennessä
osoitteella Annank. 1, Helsinki.

K. Salmensaari293

Seuraavan lehdessä ilmoitus toistettiin, mutta sillä erotuksella, että siihen oli

liitetty opiskeluhinnat: lukuvuosimaksu oli 1500 markkaa, asuntomaksu 150

markkaa kuukaudelta ja ruokamaksu 60 markkaa päivältä. Yrjö Mikkonen

peräänkuulutti puolestaan Santalan kartanoon, kansanopistoa varten, muutamaksi

viikoksi henkilöä, joka osaisi laittaa ilmeisen villiintyneeseen tilaan päätyneen

puutarhan järjestykseen.294

Palstalla ”Työmaalta ja uutisia” raportoi Santalan Kristillisen Kansanopiston

johtokunta 6.10. -46 pitämässään kokouksesta, että se oli valinnut opettajaksi

Veikko Larjatien Turusta, joskin hän pääsisi paikalle vasta kevätlukukaudella

ulkomaille suuntautuvan opintomatkansa vuoksi. Hänen sijaisekseen oli pyydetty

pastori Samuel Pekkanen. Opiston vihkimistilaisuus pidettäisiin kutsuvieraiden

läsnä ollessa keskiviikkona 30.10. kello 10.00. Opiskelijoille tarkoitettu

aloitusjuhla olisi saman viikon perjantaina.295 Veikko Larjatie tuli näin ollen

Aarne Suomisen tilalle, koska tämä ei voinut vielä ottaa tehtävää vastaan.296

Liisa Salmensaari (os. Rimmi) kertoi haastattelussa 27.2.2016, millaista oli

tulla vastavalittuna kotitalousopettajana Santalaan elokuussa 1946 ja ottaa

melkoinen taakka hartioilleen. Saman vuoden keväällä hän oli ollut Helsingissä

harjoittelupaikassaan, kun hän oli päättänyt suorittaa yliopistossa kasvatustieteen

arvosanan. Tenttipäivänään Liisa oli tavannut yliopiston käytävällä Kultimo

Salmensaaren, joka puolestaan oli ollut tenttimässä rehtoritoimeaan varten.

Tällöin Salmensaari oli kutsunut neiti Rimmin Santalaan talousopettajaksi.

Liisalla oli kuitenkin ajatus aloittaa varsinaiset kotitalousopettajaopinnot samana

syksynä Helsingissä, mutta kun oli ilmennyt, ettei kurssi alkaisikaan, oli hän

suostunut uuteen kansanopistoon vuodeksi. Pastori Yrjö Mikkosen kanssa Liisa

Rimmi 22-vuotiaana oli joutunut vastaamaan koko opiston kaluston tilaamisesta

ja sijoittelusta: astiat, valaisimet, verhot, huonekalut, olkipatjat. Itse hän sai

asuttavakseen kartanon yläkerran yhden huoneen ja jakoi sen opettaja Helli

Kostamon kanssa. Koko opetushenkilökunta asui kartanon tiloissa, joihin

293 SVL 35–36/1946.
294 SVL 37–38/1946.
295 SVL 41/1946.
296 Ihatsu 1988, 91.
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marraskuusta alkaen majoittuivat myös opiskelijat: 27 naista ja viisi miestä.

Taloon tuli vain kylmä vesi. Peseytyminen ja pyykkäys hoidettiin saunassa.297

Juhlaväki osasi varmasti iloita sydämensä kyllyydestä, kun 30. lokakuuta

1946 Santalan kristillinen kansanopisto vihittiin käyttöön. Tunteet on aistittavissa

Suomen Viikkolehden laajasta uutisoinnista ”Elimme suuren päivän…”

Kirjoittajan nimeä ei ole merkitty, mutta todennäköisesti hän oli päätoimittaja

Onni Pönniäinen, joka piti juhlassa puheenkin niiden vapaakirkollisten puolesta,

joilla oli kokemusta opiskelemisesta muissa kristillisissä kansanopistoissa. Puheita

oli runsaasti alkaen rehtori Kultimo Salmensaaren tervetulotoivotuksesta psalmin

48:n sanoin ja jatkuen johtokunnan puheenjohtajan pastori Yrjö Mikkosen

lyhyellä historiikilla opiston syntysanoista 1943 meneillään olevaan juhlahetkeen.

Kouluneuvos Länsiluoto toi kouluhallituksen ja sen ylijohtajan Y. Ruudun

onnittelut juuri toimintansa aloittaneelle opistolle. Hän kertoi, ettei vuoden 1924

jälkeen Suomessa ollut perustettu muita kuin kristillisiä kansanopistoja.

Vapaakirkon esimies S.S. Salmensaari muisteli, kuinka pahaan taloudelliseen

vaiheeseen oma opisto oli perustettu ja siitä huolimatta saatu käynnistymään.

Ilman koko vapaakirkollisen kansan yhteistä ponnistusta se ei olisi onnistunut.298

(Kuva: SVKA/Vappu Rautamäen kokoelma)

Kun kansanopiston työ virallisesti opetuksen osalta oli alkanut juhlalla

1.11.1946, täyttyivät päivät sekä kirjallisista että käytännöllisistä töistä.

Päivärutiinia ja viikonloppujen ajanvietteitä kuvasi Kaija kirjeessään sisarelleen

297 Liisa Salmensaaren haastattelu.
298 SVL 44/1946.
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Liisalle. Viesti oli otsikoitu nimellä ”Santalan elämää oppilaan näkökulmalta”.

Seuraavassa on muutama valittu katkelma julkaistusta kirjeestä:
- - Vihdoinkin sain tilaisuuden lähettää sinulle muutaman rivin tervehdykseksi täältä
Santalasta. Ei täällä tällaisiin sivupuuhiin tahdo aikaa riittää. Hauskaa täällä kuitenkin on.
Ei edes juolahda mieleenkään, että voisi tulla ikävä. Työtä riittää aamusta iltaan, ja
läksyjäkin pitäisi joskus ehtiä lukea. - - Monenlaista täällä oppiikin. Viime viikolla esim.
olin tarjoilijana. Vaikka olin ihan sydän syrjällään ja kieli keskellä suuta, niin kuitenkin
sattui kommelluksia. Kaikki pitää, näetkös, tapahtua nätisti ja täsmällisesti. Pitää tietää,
miten pöytä katetaan ja miltä puolen mikin ruokalaji tarjotaan, jne. Mutta se on kaikki
hauskaa. Välitunnitkin hurahtavat keittiössä. - - Pohjanmaa on täällä vahvasti edustettuna.
Siksi saavatkin pohjalaiset ensi lauantai-iltaa varten järjestää ohjelman omalla murteellaan.
- - Toivoisin, että näkisit myös tämän meitä ympäröivän iki-ihanan luonnon, meren monine
kauniine saarineen ja mahtavat ikihongat. Kuinka kaunista täällä kesällä mahtaakaan olla.
- -299

Kaija kuvaa totuudenmukaisesti opiston työntäyteistä arkea. Vapaa-ajan

ongelmat olivat tuntematon käsite, sillä keittiövuorot, lämmitys, karjanhoito ja

lämpimän veden hakeminen kuuluivat opiskelijoiden tehtäviin. Lauantai-iltaisin

järjestivät yleensä eri maakunnista saapuneet opiskelijat ohjelmallista

toimintaa.300 ”Maakuntailtojen” perinne jatkui vuosikymmenien ajan.

Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja pastori Yrjö Mikkonen vieraili heti

marraskuussa uudelleen Santalassa. Hän halusi omin silmin nähdä, miten arki oli

asettunut uomiinsa. Hän kuvasi myös, kuinka sunnuntain jumalanpalvelus

pidettiin juuri siinä salissa, jossa kartanon lahjoittajat Braxénit olivat aikoinaan

rukoilleet aavistamatta, että siitä tulisi eräänä päivänä kansanopiston luokkahuone

ja kirkko. Mikkosen käynnillä oli sekin tarkoitus, että hän keskusteli jokaisen

opettajan kanssa yksityisesti ja kartoitti välttämättömiä hankintoja ja kuunteli

huolia. Pitkän hankintalistan hän julkaisi välittömästi Suomen Viikkolehdessä.

Esimerkiksi parit kangaspuut ja käyttämättömät elintarvikekupongit olisivat

tervetulleita. Mikkonen totesi artikkelin päätteeksi:
- - Jumalan kunniaksi on sanottava, että Herran hyvyys, armo ja ylenpalttinen siunaus
tuntuvasti lepää nuortemme ja opettajain yllä Santalassa. Olemme saaneet
kansanopistoomme nuoria, joista toivomme on suuri tulevaisuudessa, Jumalan tulen
levittäjiä, työntekijöitä, kristittyjä, jotka kukin paikallaan ja leiviskällään asioivat aikaa ja
iäisyyttä varten.301

Kangaspuut saatiinkin muutamassa viikossa. Tyytyväisyytensä siihen

ilmaisi pastori Leo Rautanen, joka kävi vierailulla joulukuussa. Hän patisti

lukijoita lähettämään niisilankoja, jotta kankaankudonta pääsisi alkuun.

Iltahämärässä kirjoittaja ihaili opistoa ulkoapäin ja koki tulleensa sadun

maailmaan, kun valo säihkyi ikkunoista kohti vuosisataisia tammipuita. Toisaalta

299 SVL 46/1946.
300 Ihatsu 1988, 93.
301 Mikkonen 1946 e, 250.
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hän myönsi, että paljon on vielä keskeneräistä ja monia

välttämättömyystavaroitakin puuttui, mutta yhteisvoimin päästäisiin

tavoitteisiin.302

Santalan kristillisen kansanopiston ensimmäistä joulujuhlaa vietettiin

14.12.1946. Suurin luokkahuone toimi samalla juhlasalina, joka oli koristeltu

vaivoja säästelemättä. Kuorokin oli saatu laulukuntoon. Sitä johti opettaja Samuel

Pekkanen. Rehtori Salmensaari piti juhlapuheen ja luki otteita opistolaisten

omasta lehdestä ”Tammenlastuista”. Erityisvieraana oli pastori ja monivuotinen

Santalan kurssien opettajakonkari Kaarlo Waismaa Tampereelta. Avaraa

näkemystä edustivat tonttuleikit ja joulupukin vierailu. Ahtaassa uskonyhteisössä

moiseen ei olisi ollut mahdollisuutta. Kirjoittaja, L. M., päätti uutisensa:
Syyslukukausi on päättynyt. Opettajat ja oppilaat ovat rientäneet kotiseuduilleen
joululomaansa viettämään, ensi vuonna j.H.s. jälleen palatakseen tähän rakkaaseen
opinahjoonsa. Joulun Herra siunatkoon opettajia, oppilaita ja jokaista, jolla yksikin lämmin
ajatus on rakasta Santalan opistoa kohtaan!303

4. Tutkimustulokset
Santalan kartanon merkitys Suomen Vapaakirkolle on ollut tämän tutkimuksen

valossa laaja-alainen ja suuri. Merkitys oli suuri jo heti siitä lähtien, kun saarnaaja

Hjalmar Braxén avioitui kartanon tyttären Hulda Sjöblomin kanssa vuonna 1897.

Silloinen Suomen Vapaa Lähetys, Suomen Vapaakirkon edeltäjä, sai vankan

taloudellisen tuen työlleen. Braxén perusti osuuskuntalakia hyödyntäen

Rakennusosuuskunta Bethelin 1903, mikä mahdollisti vapaakirkollisen liikkeen

rukoushuoneiden rakentamisen ja laillisen omistamisen. Osuuskunnan päärahoitus

tuli kartanolta, eritoten sen vajaan 2000 hehtaarin metsistä.

Vuonna 1909 Hjalmar Braxén kuoli. Hänen appivanhempansa olivat

kuolleet vuotta aiemmin. Hulda Braxén ja hänen sisarensa Tilda Sjöblom myivät

koko kartanon pienellä summalla Rakennusosuuskunta Bethelille. Se puolestaan

hallinnoi tilaa vuoteen 1930, jolloin tila siirtyi lähes lahjoituksena vuonna 1923

uskonnonvapauslain nojalla itsenäistyneelle Suomen Vapaakirkolle.

Suomen Vapaakirkon vuotuisessa tulo- ja menoarviossa Santalasta saatu

tuloutus näytteli merkittävää osaa. Sillä peitettiin muun muassa hallinto-, lähetys-,

toimisto-, heimolähetys- ja eläkekuluja. Monille paikkakunnille voitiin rakentaa

rukoushuone ja avustaa seurakuntien saarnaajien tai kiertävien evankelistojen,

joista suurin osa oli naisia, palkkauksessa. Toinen maailmansota (1939–1945)

302 Rautanen 1946, 258.
303 SVL 52/1946.
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koetteli kirkon taloutta kovasti, kun sen molemmat tukijalat, Santalan kartano ja

Lähetyshotelli Hospiz Helsingissä, joutuivat tyhjäkäynnille. Moskovan

välirauhassa 1940 määrättiin Hankoniemi Lappohjaa myöten Neuvostoliiton

tukikohdaksi. Santala piti tyhjentää ja osa omaisuudesta realisoida halvalla.

Kirkon piti opetella tulemaan toimeen ilman ”pankkiaan”. Tulevaisuus sen

suhteen näytti synkältä. Jatkosodan puhjettua tuottivat raskaat tykistötaistelut ja

aikaisemmat linnoitustyöt Hankoniemellä kartanon metsiin suuria tuhoja. Samoin

45 kartanon alueen rakennusta joko tuhoutui kokonaan tai vaurioitui pahoin.

Joulukuussa 1941 ensimmäiset vapaakirkolliset pääsivät tarkastelemaan

vapautetun Santalan lohdutonta tilaa. Päärakennus oli pystyssä, tosin ilman ovia ja

ikkunoita. Muista taloista olivat vain rauniot tai osa seinistä jäljellä.

Vapaakirkon hallitus teki välittömästi alkuvuonna 1942 päätöksen

omaisuutensa korjausaikataulusta. Kohteita oli monia, mutta Santala ja Hangon

lähetystalo piharakennuksineen asetettiin etusijalle, sillä molemmista oli

nopeimmin odotettavissa tuloja kirkon kassaan.

Vapaakirkollinen koulutus löysi Santalasta vakituisen ja varman paikan.

Kouluneuvos S.S. Salmensaari oli rakennuttanut kartanon maille 1913 suuren

talon, jonka tilat tarjosivat erinomaiset puitteet kurssitoiminnalle. 1920-luvun

alusta niitä hyödynsivät ensin naisevankelistat, sitten miehet saarnaajaoppilaina

lähes vuosittain, joskus jopa useammallakin kurssilla. Toiminta oli vilkasta ja

seurakuntien tukemaa siitäkin huolimatta, että Helsinkiin 1925 valmistuneessa

keskustalossa olivat tilat Lähetysopistolle, varsinaiselle kolmivuotiselle

saarnaajakoulutukselle. Jälkimmäinen kärsi jatkuvista keskeytyksistä, siirroista eri

paikkoihin Helsingissä ja kroonisesta rahapulasta. Santala pystyi tarjoamaan laajat

ja kiinteät tilat huomattavasti huokeammalla kokonaiskustannuksella, semminkin

kun se sai sekä taloudellista että elintarviketukea seurakunnista. Helsingin ja

Santalan suhteen käytiin hallituksessa ja sen koulutusjaostossa kiivaitakin

keskusteluja, mutta niiden sisällöistä ei ilmeisesti tahdottu jättää kirjallisia

muistiinpanoja jälkipolville. Muutamista Suomen Viikkolehden artikkeleista asia

on toki aistittavissa. Molempia päätettiin edelleen tukea ja käyttää.

Kansanopiston perustaminen Santalaan tapahtui kiireisellä aikataululla

monestakin syystä. Toki oli puhuttu omasta oppilaitoksesta etenkin omien kotien

nuorille jo 1920-luvulta lähtien, mutta yllättävää oli, että innokkaimmin asiaa

rupesivat ajamaan evankelistoina tunnetut Jokisen veljekset, Eeli ennen muuta.

Merkittävimmän työn teki pastori Yrjö Mikkonen kirjoittamalla ja kiertämällä
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seurakunnissa. Hänestä tulikin kannatusyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja.

Ellei Vapaakirkko olisi reagoinut pikaisesti, olisi kartanon alue pakkolunastettu

Karjalasta siirrettyjen evakkojen asuttamiseen. Kansanopiston myötä kirkko

pystyi osoittamaan, että se halusi järjestää Santalassa ympärivuotista koulutusta.

Muutos oli siinä, että valtionavun turvin opiston talous oli vakaa ja päteviä

opettajia saatettiin rekrytoida vakinaiseen työsuhteeseen heti vuodesta 1946

alkaen.

Kartano antoi erinomaiset puitteet sekä koko kesän ajan lomailijoiden

majoittamiselle että lukuisille nuorten kesäkursseille. Jälkimmäisistä

merkittävimmäksi muodostuivat vuodesta 1924 alkaen nuorison kristilliset

kesäkurssit, joista myöhemmin käytettiin nimeä seurakuntakoulut. Ne vastasivat

luterilaisen kirkon rippikoululeirejä ja olivat alun kangertelun jälkeen erittäin

suosittuja. Kirkolle toiminta merkitsi vapaakirkollisen uskonnäkemyksen ja

tradition vahvistamista. Hallitus kantoi päävastuun tästä toiminnasta. Tärkeimpinä

seurakuntakoulun kehittäjinä on hyvä mainita pastori Kaarlo Waismaa

Tampereelta ja teologiselta osalta maisteri Kultimo Salmensaari Helsingistä.

Santalan laajat ranta- ja saarialueet tarjosivat etenkin 1940-luvulla

mahdollisuuden suosioon nousseilla nuorten telttaleireille.

Santalan merkitys vapaakirkollisen identiteetin syntymiselle ja

syventymiselle on ollut korvaamaton. Braxénien työ on kantanut vuosikymmenien

ajan hedelmää. Se on antanut arvoa tradition vaalimiselle ja kasvattanut juuria

alaspäin. Sitä osattiin kunnioittaa hengellisenä rikkautena ja lahjana, jonka kautta

vapaakirkolliset olivat saaneet paljon hyvää, ja jolle hekin halusivat antaa

omastaan, kun jälleenrakennusvaihe aloitettiin ja kansanopisto perustettiin.

Uskottiin, että kartanon 400-vuotisten tammien lailla Vapaakirkonkin tulevaisuus

olisi vakaata ja korkeutta kohti kurottavaa.

5. Lähde- ja kirjallisuusluettelo

5.1. Painamattomat lähteet
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Sekalaisia asiakirjoja II Ha
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Hallituksen pöytäkirjat 1921-1935 Y 6–9 I Ca:2
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