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Einar Ilmoni maalasi huomattavan osan taiteellisesta tuotannostaan 
Kangasalla. Hän suoritti taideopintonsa Helsingissä, tuli vanhempiensa 
luokse asumaan vuonna 1902 ja asui Kangasalla kuolemaansa saakka. 
Kordelinin stipendin turvin hän matkusti vuonna 1925 Italiaan ja ihastui 
italialaiseen taiteeseen, vanhojen mestareiden teoksiin ja yleisesti 
Italian kulttuuriin. Ilmoni oli arka ja epäkäytännöllinen, eli eristäytynyttä 
elämää ja hänen kohtalonaan oli tulla tunnetuksi Kangasalan erakkona, 
originellina taiteilijana.

Einar Ilmonilla oli viisi yksityisnäyttelyä, joista kolmessa oli muitakin taiteilijoita mukana kustannusten pienentämiseksi. 
Näyttelyistä kaksi ensimmäistä 1917 ja 1921 olivat Bäcksbackan Taidesalongissa ja kolme muuta, 1927, 1932 sekä 
viimeinen 1937 Strindbergin Taidesalongissa. Taidehistorioitsija Ludvig Wennervirta tapasi Ilmonin Kangasalla ja kirjoitti 
hänestä artikkelin Suomen taiteen vuosikirjaan 1945: Einar Ilmoni. Kangasalan maalarierakko 65-vuotias. Håkan 
Gadolinin vuonna 1952 julkaisema Einar Ilmoni – Kangasalan erakko -elämäkertateos toi taiteilijan tuotannon esiin 
laajemmalle yleisölle.

Einar Ilmonin muistonäyttelyn järjesti vuonna 1954 Hämeenlinnan taidemuseo. Kangasalla Einar Ilmonin taiteesta on ollut 
useampia näyttelyjä, viimeisin vuonna 2003 Mobiliassa. Ilmonin 100-vuotisjuhlanäyttely järjestettiin Kangasala-Seuran 
toimesta Kirkkoharjun koululla 1980. Vuonna 1997 Hämeenlinnan taidemuseossa oli laaja Einar Ilmonin 80 teosta 
käsittänyt näyttely, johon Hämeenlinnan taidemuseo ja Tikanojan taidekoti julkaisivat Einar Ilmoni – yksinäinen kilvoittelija - 
kirjan, jonka toimitti Päivi Viherluoto. Kirja pohjautuu allekirjoittaneen Pro gradu -tutkielmaan Jyväskylän yliopistossa 1990, 
Hämeenlinnan taidemuseon näyttelykirjaan liittyvään tutkimukseeni sekä myöhempään tutkimukseen Ilmonin taiteesta. 
Kimmo Pyykkö -taidemuseon Einar Ilmonin taiteesta ja elämästä kertova näyttelyteksti pohjautuu näihin kirjallisiin lähteisiin 
ja omaan teostutkimukseeni jollei toisin mainita.

Ilmonin oli vaikea luopua teoksistaan ja tilauksesta hän maalasi harvoin. Taiteilija saattoi nähdä malliksi sopivan lapsen 
sattumalta ja kokea hänessä jotain olennaista, jonka halusi ikuistaa. Tällöin Aino- tai Helmi-sisar tai Fanny-äiti ehdotti 
perheelle lapsen mallinaoloa, harvemmin taiteilija itse. Molemmat sisaret, Aino ja Helmi, olivat äidin ohella Einar Ilmonille 
tärkeimmät ihmiset maailmassa ja toimivat myös malleina, etenkin Aino. 

Ilmoni saattoi työskennellä saman teoksen parissa pitkiä aikoja, siirtää aiheen syrjään ja jatkaa sitä taas myöhemmin 
uudelleen ja uudelleen, koska hän etsi aiheen sisintä, kauneinta olemusta. Keskeneräisyyden tunteesta johtuen taiteilija 
signeerasi ja merkitsi teoksiinsa vuosiluvun varsin harvoin. Ilmoni oli myös todennut sisarelleen, että joka ei tunne hänen 
teoksiaan ilman signeerausta, ei tarvitsekaan.



Perheestä

Einar Ilmoni oli vanhojen, merkittävien kulttuurisukujen jälkeläinen molempien vanhempien puolelta ja sillä oli oma 
vaikutuksensa hänen lahjakkuuteensa. Ilmonien ja äidin puolelta Hannikaisten suku oli taiteellisesti lahjakasta. Einarissa ja 
sisaruksissa myös kulminoituivat perintötekijät ja taipumukset hyvine ja huonoine puolineen. Perhesiteet olivat voimakkaat, 
kukaan sisaruksista ei avioitunut ja suvun tämä haara sammui heidän kuoltuaan.

Einar Ilmonin lisäksi muut sisarukset, Olofia lukuunottamatta, palasivat Kangasalle opintojensa jälkeen perheen pariin. 
Vanhempien kuoltua sisarukset asuivat keskenään yhä huonompikuntoisessa talossaan. He kunnioittivat syvästi luontoa 
ja puut sekä kasvit talon ympärillä saivat kasvaa rauhassa. Linnut ja kissat sekä muut pienet eläimet saivat syötävää 
heiltä silloinkin kun itsellä tuskin oli mitään. Sairaanhoitaja Aino tunnettiin monissa perheissä ihmisläheisenä auttajana 
ja hänen mukaansa laitettiin usein kotiin vietävää, mutta Aino saattoi antaa tuliaiset jollekin mielestään vielä enemmän 
tarvitsevalle. Helmi opiskeli Helsingin yliopistossa taidehistoriaa ja oli taiteellisesti hyvin lahjakas, mutta hän palasi 
Kangasalle huononevan näkönsä vuoksi. Helmi toimi välillä kotiopettajana ja hänet muistetaan miellyttävänä, erityisesti 
lapsia kunnioittavana ja arvostavana ihmisenä. Aarne oli maallikkosaarnaaja, joka kiersi Kangasalla ja Tampereella pitkiä 
matkoja myyden kirjoja ja kortteja. Olof Ilmoni oli ainoa sisaruksista, joka ei asunut vanhempien ja sisarusten luona, vaan 
toimi poliisimestarina. Olof sairastui syöpään nuorena ja kuoli vuonna 1927. Einarin ja Olofin välit olivat läheiset ja veljen 
kuoleman jälkeen Einar masentui syvästi ja oli Pitkäniemen sairaalassa hoidossa lähes vuoden ajan.

Ilmonin perheestä muistetaan Kangasalla monia tarinoita, joissa kerrotaan perheen tai yksittäisten jäsenten tavoista tai 
tapojen erikoisuudesta. Myös Ilmonin sisarusten taloudellinen puute heidän viime vuosikymmeninään on ollut keskustelun 
aiheena. Sisarukset elivät tiiviisti yhdessä ja se oli heille tärkeintä ja hyvää elämää.

Einar Ilmonin tuotannosta

Einar Ilmonin tuotanto on pelkistettyä ja vertauskuvallista ja sisältää tyylillisesti symbolistisen suuntauksen piirteitä. Ilmoni 
omaksui oman ilmaisunsa jo taideopintojen aikana ja pitäytyi samassa aihepiirissä ja ilmaisutavassa. Suomen taiteen 
kultakauden, 1800-luvun lopun ja vuosisadan vaihteen symbolismia Suomessa edustivat etenkin Magnus Enckell ja 
Ellen Thesleff sekä Hugo Simberg ja heidän vaikutuksensa Ilmonin tuotantoon on ilmeinen. Ilmoni tutustui Enckellin 
ja Simbergin vastavalmistuneisiin maalauksiin Tampereen tuomiokirkossa ja hän piti maalauksista paljon. Enckellin ja 
Simbergin vaikutus näkyy Ilmonin tuotannossa esimerkiksi Ilmonin varhaistuotantoon kuuluvassa alaston poika -teemassa. 
Myös Ilmonin Poika lähteellä -teokset, jotka liittyvät antiikin Narkissos-aiheeseen, toistuvat taiteilijan varhaistuotannossa. 
Itseään lähteen pinnasta tutkiva nuori poika on Ilmonin teoksissa luurankomaisen laiha poika, häivähdys maallisesta.

Ilmonin taiteen peruselementtejä olivat usko, luonto sekä panteistinen luontousko. Ennen kaikkea Ilmonin teoksia yhdistää 
aiheesta riippumatta subjektiivisuus. Romantiikan hengen lyyrisyys ja symbolismin melankolia yhdistyvät taiteilijan koko 
tuotantoon. Hän eli omassa haavemaailmassaan ja arkiset askareet olivat ahdistavia. Olemassaolon arvoitukset, kuoleman 
läsnäolo ja iäisyyskysymykset askarruttivat Ilmonia symbolistien tapaan. Kristillinen usko, ajan hengen mukainen mystiikka, 
teosofiset piirteet ja oman elämän tulkinta yhdistyvät taiteilijan tuotannossa. 

Ilmonille oli tyypillistä pohjustamattoman kankaan käyttö ja hän jätti usein kankaasta osan käsittelemättä keskittyen vain 
olennaisimpaan. Väripinnat saattavat olla ohuita, tarkan ääriviivan ja vapaan siveltimen vaihtelua. Ilmoni pyrki teoksissaan 
kohti korkeinta kauneutta, paratiisia, jota ei koskaan omasta mielestään tavoittanut. Voimakas itsekritiikki ja sen mukanaan 
tuoma masennus valtasivat usein taiteilijan mielen. Teosten pieni koko liittyy vaatimattomuuteen sekä materiaalipulaan. 
Taiteilija kehotti kehystämisessä käyttämään vaatimattomia raameja.



Ilmonin itsekritiikki ja epävarmuus omista kyvyistä käy ilmi monella tavalla. Lähettäessään tuttavaperheen tyttärelle teoksensa, 
mukana oli lappunen: ”Lähetän tässä tämän maalauksen, jos huolit lahjaksi. Olisin ennemmin lähettänyt, mutta ajattelin, että 
se jää vaan postiin seisomaan. Jos olisit hyvä ja pitäisit huolen, että raamiliikkeessä otetaan pois juuri mitä olen lyijykynällä 
kankaalle merkinnyt. Ehket niin välitäkään siitä kun kerron että se ei olekaan Italiassa maalattu. Terv. E.”

Niukan tasapainoinen väriasketismi hallitsee Ilmonin teoksia. Henkilökuvauksen tai omakuvansa taustan Ilmoni saattoi käsitellä 
kellertävillä sävyillä tai valkoisella vahvalla piirteiden rajaamisella, jolla hän sai aikaan aineettomuuden tunteen. Ilmoni käytti 
lähinnä ruskeita, kellertäviä ja vihreän sekä sinisen sävyjä. Sinisellä oli erityinen merkityksensä Ilmonin taiteessa. Sinisen 
symboliikkaan liittyvät hartaus, puhtaus ja kauneus yhdistyvät Ilmonin tuotannossa usein lapsiin, naisiin ja enkeleihin. Myös 
taivaan sinisyys eri sävyineen korostaa henkisyyttä, suhdetta taivaaseen ja maailmankaikkeuteen hänen tuotannossaan. Italian 
matka 1925 vaikutti hänen tuotantoonsa ja värinkäyttöön monipuolistaen sitä.

Ilmonin taideopintojen aikaan Suomessa vaikuttanut kansallisten aiheiden ihannointi ei näytä vaikuttaneen Ilmonin tuotantoon. 
Hänen varhaistuotantoonsa kuuluu esimerkiksi Kangasalan Kirkkoharjulta -maalaus Kangasalan kaupungin kokoelmista 
ja kyseinen maalaus korostaa erityisesti Kangasalan kirkkoa maiseman keskellä. Herkässä Vanamo -teoksessa taiteilija 
keskittyy vihreyden ja valon keskeltä kasvavaan, hentoon kukkaan. Hänen isoisänsä Immanuel Ilmoni oli harjulla kävellessään 
ihaillut samoja kukkia vuosikymmenet aiemmin. Ilmoni ei siten kuvannut Kesäpäivän pitäjän kuuluisia maisemia vaan toi sieltä 
esille itselle läheiset, merkittävät yksityiskohdat luonnosta, joihin itse samaistui. Taiteilijalle läheisiä olivat etenkin Ukkijärven 
ympäristön ja Mäyrävuoren metsät illan hämyssä, rauhallisena aikana.

Ilmonin taideopettajina Ateneumissa olivat mm. Albert Gebhard ja 
Helene Schjerfbeck. Schjerfbeckin tiedetään arvostaneen Ilmonia 
taiteilijana ja hänen vaikutuksensa Ilmonin tuotantoon on ilmeinen. 
Erityisesti Schjerfbeckin 1890-luvun ja 1900-luvun taitteen tyyli 
näyttää vaikuttaneen Ilmonin tuotantoon. Näiden kahden taiteilijan 
teoksia on verrattu toisiinsa ja Ilmonin ensimmäisen yksityisnäyttelyn 
jälkeen vuonna 1917 E. Ricter kirjoitti Ilmonin taiteesta: ”--- väritys 
on kaikkea muuta kuin rikasta, se on miltei aneemista, riutuvaa ja 
veretöntä, mutta sillä on oma salaperäinen, sielullinen vivahduksensa. 
Sekä viivoissaan että väreissään on Ilmoni lähinnä sukua Helena 
Schjerfbeckille. Kummallakin on sisäinen tunne pääasiana. ---”

Ilmonin tiedetään arvostaneen Schjerfbeckiä opettajana ja heidän 
välillään on ollut sielujen sympatia. Schjerfbeck on arvostanut Ilmonia 
ja ymmärtänyt tämän arkaa ja helposti masentuvaa luonnetta. Håkan 
Gadolin kirjoittaa Ilmoni-elämäkerrassa Einarin toimineen myös jonkinlaisena välittäjänä Schjerfbeckin ja muiden opiskelijoiden 
välillä. Vastaavasti Ilmoni on kenties samaistunut sairastelevaan Schjerfbeckiin, jolle taideopettajana toimiminen oli raskasta kuten 
Riitta Konttinen kirjoittaa Helene Schjerfbeckin elämää kuvaavassa teoksessaan Oma tie -Helene Schjerfbeckin elämä -.

Riitta Konttinen kuvaa kirjassaan edelleen, kuinka Helene matkusti kesällä 1893 Kangasalle Maria Wiikin ja Ada Thilénin 
kanssa, kun Schjerfbeckissäkin oli hetkeksi herännyt kansallinen kiinnostus. Taiteilijat oleskelivat lähellä Keisarinharjua, mutta 
maisema ei kuitenkaan inspiroinut Schjerfbeckiä ja ihmiset hän koki raskaiksi ja jäykiksi. Siten hän maalasi Kangasalla lapsia ja 
kesän pääteos oli Kehtolaulu, jossa pieni tyttö tuudittaa vauvaa uneen.

Ilmonin tuotannossa on myös ekspressionistisia piirteitä. Hän osallistui kutsuttuna Marraskuulaisten vuoden 1924 näyttelyyn 
Galleria Stenmanilla, jossa olivat esillä myös Tytön pää ja Tytön muotokuva -maalaukset, molemmat on maalattu Kangasalla 
vuonna 1923. Ilmoni ei kuitenkaan kuulunut jäsenenä Marraskuulaisiin tai muuhunkaan taiteilijaryhmään.

K ANGASAL AN KIRKKOHARJULTA 

ÖLJY VÄRI K ANK A ALLE  
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KUVA: JUSSI KOIVUNEN 



Ilmonin suvusta

Einar Ilmonin isoisä, Immanuel Ilmoni oli lääketieteen tohtori ja toimi 
Helsingin yliopistossa sisätautiopin professorina kuolemaansa, vuoteen 
1856 saakka. Immanuel Ilmoni oli kiinnostunut kulttuurista, ja etenkin 
musiikki ja teatteri kuuluivat hänen harrastuksiinsa. Hän kuului myös Turun 
romantikkojen piiriin sekä Suomen Taideyhdistyksen perustajajäseniin.

Immanuel Ilmoni solmi avioliiton Kangasalan kirkkoherran tyttären, Sofie 
Liljenstrandin kanssa vuonna 1833 Sorolan kartanossa Kangasalla. Sofie 
kuitenkin kuoli jo 1849. Immanuelin ja Sofien lapsista varttuivat aikuisiksi 
Sofie, Torsten ja Hjalmar, joista viimeksi mainittu oli Einar Ilmonin isä. 
Sorolan kartano ja sen läheisyydessä sijaitseva Kangasalan Kirkkoharju 
muodostuivat läheisiksi paikoiksi niin Immanuel Ilmonille kuin hänen 
lapsilleen ja lapsenlapsilleen. 

Hjalmar Ilmoni oli vanhempiensa tavoin taiteellisesti lahjakas ja olisi 
halunnut ryhtyä näyttelijäksi tai oopperalaulajaksi, mutta Immanuel Ilmoni kielsi pojaltaan taiteilijauran. Hjalmar Ilmoni 
aloitti siten isänsä tavoin lääketieteen opinnot, jotka kestivät pitkään ja häntä tukivat opinnoissa perhetutut Zachris 
Topelius ja Axel Liljenstrand.

Hjalmar Ilmoni jatkoi taiteellisia harrastuksiaan lääkäriksi valmistumisensa jälkeen ja musiikkiharrastusten parissa hän tapasi 
nuoren pianonsoitonopettajatar Fanny Hannikaisen Lappeenrannassa. Fanny oli Pietari Hannikaisen ja Karin Krankin tytär. 
Hjalmar ja Fanny solmivat avioliiton vuonna 1876, jolloin Hjalmar toimi Lappeenrannan kaupunginlääkärinä. Perheen lapset 
syntyivät myös Lappeenrannassa: Arne 1877, Helmi 1879, Einar 1880, Aina 1882 ja Olof 1885.

Ilmonit muuttivat Lappeenrannasta Alavudelle vuonna 1885 ja sieltä 1895 Tampereelle, missä Hjalmar Ilmoni toimi 
piirilääkärinä eläkkeelle jäämiseensä, vuoteen 1900, saakka. Tampereen kodissa vierailivat niin taiteilijat kuin uskonnollisten 
suuntauksien edustajat. Ilmoneilla vieraili mm. Oskar Merikanto, Aino Ackté, Ilmari Krohn, sekä Maila Talvio. Myös 
taidemaalari Eero Järnefelt vieraili Ilmoneilla ja hän maalasi Hjalmar Ilmonin muotokuvan vuonna 1895. 

Hjalmar Ilmoni jäi eläkkeelle Tampereen piirilääkärin virasta vuonna 1900 ja rakennutti Kangasalan Kirkkoharjun kupeeseen 
talon, jonka paikalla nykyään sijaitsee pieni muistomerkki Einar Ilmonille. Silloinen näkymä Vesijärvelle metsittyi myöhemmin ja 
entisen koulun paikalla on nyt kerrostalo Einar Ilmonin mukaan nimetyllä kadulla.

Einar Ilmonin lapsuudesta ja nuoruudesta

Einarin ja muiden sisarusten lapsuuteen liittyivät isän antamat erikoiset ja tiukat määräykset leikkipaikoista ja 
ruokavaliosta. Isä kielsi lapsilta herkut ja tavanomaisia lasten leikkipaikkoja hän piti liian vaarallisina, kielsi moiset 
turhuudet ja rankaisi rikkomuksista. Karaistakseen lapsiaan Hjalmar Ilmoni vei lapset välillä ruumiinavauksiin mukanaan. 
Kasvatustavoista tuli vanhempien välille erimielisyyksiä ja riitaa, koska Fanny Ilmoni oli lempeä äiti, joka tuki lapsiaan. 
Musiikki oli perhettä yhdistävä asia ja Fanny Ilmonin pianonsoitto rauhoitti perheen ilmapiiriä. Vuosikymmeniä 
myöhemmin perheen asuessa Kangasalla Ilmonien tiedettiin viettävän Fannyn päiviä musiikin ja elämänfilosofisten 
keskustelujen sekä mietiskelyn parissa. Schubertin Aufenthaltin mukaan nimettyä teosta Einar Ilmoni työsti pitkän aikaa 
tehden siitä myös useita näkemyksiä saamatta sitä kuitenkaan koskaan varsinaisesti valmiiksi. 

T Y TÖN PÄ Ä , EIL A TULENHEIMO, 1923
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Einar Ilmoni oli jo lapsena herkkä, kärsi vanhempien erimielisyyksistä eikä tullut erityisen hyvin isänsä kanssa toimeen. 
Vanhemmat hoitivat lasten alkeisopetuksen ja keskikouluun Einar, Aarne ja Helmi lähetettiin Helsingin Suomalaiseen 
Yhteiskouluun. Aino ja Olof kävivät Tampereen Suomalaisen Yhteiskoulun. Kouluvuodet olivat aralle Einarille raskaita ja 
opettajat vertasivat usein Einaria itsevarmaan ja esiintymishaluiseen Aarneen.

Keskikouluaikoina Einar alkoi maalata ahkerasti ja haaveili yhä enemmän taidemaalarin urasta. Fanny Ilmoni 
kiinnitti huomiota poikansa lahjakkuuteen ja kannusti häntä. Isä puolestaan epäili Einarin taiteellista lahjakkuutta 
ja vaati maalaamaan todisteen kyvyistään. Einar maalasi Rantakoivuja-teoksen tähän tarkoitukseen Kangasalan 
Ukkijärven läheisyydessä. Perhe vietti kesiä sukulaisten luona Kangasalla ja nuo ajat olivat ilmeisen vapauttavia 
lapsillekin. Rantakoivu-aiheesta Ilmoni on työstänyt useampiakin maalauksia ja niissä kaikissa Ilmoni korostaa puiden 
vaaleita runkoja maisemanäkymän sijaan. Tuohon aiheeseen hän palasi usein myöhemminkin ja kuvasi Ukkilammen 
rantakoivikkoa myös talvella ja keväällä.

Einar Ilmoni sai lopulta isältään luvan hakea Taideyhdistyksen piirustuskouluun Helsinkiin ja aloitti taideopinnot vuonna 
1896. Hjalmar Ilmoni oli tiedustellut poikansa lahjakkuutta ensimmäiseltä opettajalta ja kuullut tämän olevan varsin 
lahjakas, jolloin Hjalmar Ilmonin tiedetään hämmästyneen. 

Sisarukset Einar, Aarne ja Helmi opiskelivat siten yhtä aikaa Helsingissä; Einar taideopintojen parissa ja Aarne ja Helmi 
lukiossa. Sisarukset asuivat yhdessä vuokralla. Säilyneissä kirjeissä ja korteissa käsitellään arkisia asioita kuten puhtaita 
vaatteita sekä syömistä ja terveyttä. Fanny Ilmoni on huolehtinut alinomaa lastensa selviytymisestä. ” jos ei Einar aamiaista 
ehdi syödä ruokapaikassa niin pitäisi sitte ainakin illallinen siellä syödä klo 8 aikaan. Saatte kyllä mielellään kolmastikin 
käydä ruokapaikassa jos tahdotte, minä luulen että ne antavat halvemmalla, mitä useammin käypi syömässä. Eikä sitä 
maksua auta katsominen ei siitä taas hyötyä ole jos rahaa säästyisi ja terveys menee, tahi ainakin tulee heikoksi (----) 
siellä Mikonkatu 8 voisi Einar Ateneumista pistäytyä joskus aamiaista syömään ja maksaa kerralla, saisi sitten samalla 
nähdä millaista siellä on.”

Nuoruusvuodet olivat lisänneet Einarin herkkyyttä ja eristäytyneisyyttä. Sulkeutunut Ilmoni ei ollut tyypillinen taideopiskelija eikä 
hänen tiedetä osallistuneen juhliin tai riehakkaaseen opiskelijaelämään. Sen sijaan Ilmonin tiedetään maalanneen Ateneumin 
tiloissa iltojen myöhäisinä tunteina kaikessa rauhassa opettajansa, Helene Schjerfbeckin luvalla. Tätä työskentelyn rauhaa Ilmonin 
sanotaan kaivanneen vielä paljon myöhemminkin. Opiskeluajoilta on säilynyt etenkin taidokkaita mallipiirustuksia. Ilmoni ystävystyi 
ainakin Sigrid Schaumanin ja Signe Tandefeltin kanssa ja he kirjoittivat myöhemmin taidenäyttelyitä koskevissa artikkeleissaan 
myös siitä, että Ilmonia ei ole huomioitu mm. taidestipendien jaossa. Myöhemmin myös Ilmonin olemattomat ateljee- ja asuintilat 
saivat ystävät kirjoittamaan hänen puolestaan ajatellen Lallukan taiteilijakodin valmistumista: Nyt jos koskaan Einar Ilmonille on 
järjestettävä työskentelymahdollisuuksia ja työrauha, päätti Sigrid Schauman kirjoituksensa Svenska Pressenissä vuonna 1932. 

Einarin opiskeluaikaan liittyvät myös Ilmonien perheystävän Agnes Strömbomin (sittemmin Baer), Einarin ja Helmin pitkät 
kävelyretket Kangasalan ja Helsingin hautausmailla ja uskoon liittyvät pohdinnat 1890-luvun loppupuolella. Agnes kirjoitti 
päiväkirjaansa: Kuolema ja elämä askarruttivat ajatuksiani. Muistelin kävelyjämme Helmin ja Einarin kanssa Kangasalan 
kirkkomaalla. Näiden tapaamisten tunnelmat siirtyivät Ilmonin tuon ajan mystishenkisiin hautausmaa-aiheisiin teoksiin kuten 
Ilta Helsingin vanhalla hautausmaalla -maalaus, josta taitelija teki useita versioita. Myöhemmin toteutetuissa Sureva-teoksissa 
hautausmaa-aiheen käsittely on symbolistisempi ja kiven päälle lyyhistynyt hahmo ja taustan vaihtuvat värit yhdistettynä 
vaaleampaan kajastukseen horisontissa liittää käsittelyyn symbolismin kuoleman ja melankolian sekä tuonpuoleisen kaihon 
sekä lohdun. Teoksen syntyyn on myös ilmeisesti vaikuttanut Ilmonin suru läheisen, häntä hoitaneen lääkärin kuoleman 
johdosta.



Paluu Kangasalle

Kun Einar palasi vanhempien luo taiteilijaksi valmistuttuaan 1902 perhe saattoi tarjota hänelle asuinsijan ja alkeellisen 
ateljeetilan, joka oli tehty saunarakennuksen jatkeeksi. Hjalmar Ilmoni oli eläkkeellä, perheen tulot olivat vaatimattomat ja kotiin 
palasivat myös Helmi ja Aarne. Aino opiskeli sairaanhoitajaksi ja hänelle oli tarjottu työpaikkaa Helsingissä, mutta Hjalmar 
Ilmoni ei halunnut säätyläisperheen tyttären käyvän ansiotyössä. Isän kuoltua vuonna 1914 Ainosta tuli perheen varsinainen 
elättäjä ja hän toimi vuodesta 1922 Kangasalan kiertävänä sairaanhoitajana. 

Einar Ilmonilla oli elämänsä aikana uskonnollisia kriisejä ja hän kamppaili oman taiteilijaminänsä kanssa. Hän maalasi omakuvia, 
joissa taiteilija kohtaa itsensä peilin kautta silmästä silmään ja syventyy oman olemuksensa arvoitukseen. Hämeenlinnan 
taidemuseon kokoelmiin kuuluvassa Omakuvassa vuodelta 1907 näemme uransa alkuvaiheessa olevan varauksellisen 
taiteilijan. Akvarellitekniikka korostaa teoksen herkkyyttä ja sivellintä on käytetty vapautunein ja nopein siveltimenvedoin. 
Tausta on osin jätetty käsittelemättä, keskitytty olennaisimpaan.

Ilmonin alakuloisuus ja masentuneisuus lisääntyivät vuonna 1908 huomattavasti eikä keskittyminen maalaamiseen onnistunut. 
Fanny Ilmoni suostutteli poikansa lääkärin vastaanotolle Helsinkiin. Tällöin Einar jäi Tallbackan sairaalaan hoitoon noin kolmeksi 
kuukaudeksi.

Sairaalasta Kangasalle palatessa taiteilijalla alkoi uusi, vireä luomiskausi ja 
aikaa edustaa Omakuva Tampereen kaupungin kokoelmista. Teoksen tarkkaa 
valmistumisajankohtaa ei tiedetä, mutta ilmeisesti maalaus on tehty juuri 
vuosikymmenen loppupuolella, Tallbackan hoitojakson jälkeen. Öljymaalauksessa 
näemme eteenpäin kumartuneen taiteilijan tarkastelevan itseään määrätietoisen 
uhmakkaasti hetkellä, jolloin hän katsoo rohkeampaa minäänsä ja on valmis tekemään 
vielä uusia muutoksia sivellin ja paletti kädessään. Tausta on jaettu ruskean ja 
kellertävän sävyillä selkeisiin väripintoihin jakaen ne lattiaksi, seinäksi sekä osittain 
avoinna olevaan oveen taustalla. Miehen hiukset ovat mustat, katse pistävä. Vuoden 
1907 Omakuvaan verrattuna taiteilijan kasvot ovat tietoisemmat omasta minästä ja 
tehtävästä. 

Ilmoni maalasi vuonna 1930 Omakuvan, jonka hän on työstänyt vahvan 
ekspressiivisellä otteella, tummanruskein ja mustin sävyin kuvaamaan taiteilijaa 
rintakuvassa, suoraan edestäpäin. Kasvot ovat epätarkat, tunnistamattomat ja samalla 
niissä näkyy kuitenkin vahvat ja ripeät siveltimenvedot kankaassa, osa taustaa on 
käsittelemätön. Tumma hahmo tummaa taustaa vasten on vaikuttava ja kasvoihin 
lankeava valo on ilmaistu taidokkaasti. Maalaus kuuluu Suomen Kulttuurirahaston, 
Kirpilän taidekodin kokoelmiin.

Saaristo karuine ja laajoine näkymineen miellytti Ilmonia suuresti ja meri-ilmasto oli myös allergian vuoksi hänelle helpottava. 
1920-luvun taitteessa tehdyt saaristokäynnit Suomenlahden Pirttisaaressa Ainon kanssa loppuivat taloudellisista syistä. Kun 
taidehistorioitsija Ludvig Wennervirta tapasi Ilmonin myöhemmin Kangasalla, taiteilija kertoi kaipaavansa meren äärelle, missä 
karu saaristo viehättää häntä.

Täällä on niin kovin ihanaa nyt. Meri on aivan peilityven. (---) hyvin kaunis saari, jonka keskellä on korkea vuori ja näkyy koko 
aava meri niin pitkälle kuin silmä kantaa. (---) Kyllä täällä on niin ihanaa että ei malttaisi ollenkaan lähteä pois. (---) Näin Aino 
kirjoittaa Pirttisaaresta 4.11.1920 päivätyssä kirjeessä.

Ilmoni toisti tuotannossaan tyypillistä yksinäinen puu -teemaa saaristossakin ja tuon ajan maalauksissa tuulen tuivertama puu 
sinnittelee olemassaolostaan. Myös saaret ja yksinäiset kallioluodot toistuvat mieleisinä aiheina ja ovat omakuvia, taiteilijan 
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sielunmaisemia. Ilmoni maalasi saaristossa myös viitteellisiä kuusiaiheita. Näyttelyssä on Pirttisaaressa vuonna 1919 maalattu 
teos, jossa luodolla kasvava puu kohoaa korkeuksiin vihreän sävyissä sinistä taivasta vasten. Tuota aihetta taiteilija toisti myös 
esimerkiksi öljymaalauksessa Ristikuusi, jossa puun latva muodostaa ristin.

Kajavat-teoksen Ilmoni maalasi myös vuonna 1919 Pirttisaaressa. Maalauksessa kolme kajavaa on noussut lentoon 
auringonlaskun aikaan lahdenpoukamasta kohti avarampaa merenselkää. Värisävyt vaihtelevat vaaleammista tummempiin ja 
luovat tunnelmaa sekä vertauskuvallisuutta kaukaisuuteen etenevistä linnuista.

Rikukivet Kangasalan Vesijärvellä oli Ilmonille läheinen teema, jota hän toisti 1910-luvulta 1940-luvulle Saari / Myrskyn jälkeen 
-teoksissa. Maalauksissa toistuu pieni saareke, jossa yksinäinen, kitukasvuinen koivu kohoaa korkeuksiin vaivaisuudestaan 
huolimatta.

Myrskyn jälkeen -teoksiin liittyy yksinäisen ja eristäytyneen saaren ja puun lisäksi keskeisenä maa-, vesi- ja ilma -elementit, jotka 
muuttuvat taiteilijan teoksissa elämäntilanteen mukaan. Pohjanmaan museon kokoelmista näyttelyssä oleva Myrskyn jälkeen 
-maalaus liittyy aikaan, jolloin Ilmoni oli kokenut oman myrskynsä, vaikean masennustilan, hieman aiemmin, ja ollut hoidossa. 
Nyt taiteilijan mieli oli seestyneempi ja teoksessa ylöspäin kohoava, luonnon muokkaama puu on samalla välittäjä maan ja 
taivaan välillä. Puu on punertava ja runko vaalea, lähes valkoinen. Puun juurella oleva maa on syksyisen kellertävä ja muuten 
kaikki on harmahtavaa eri sävyissä, niin vesi, taivas ja saarikin. Saaren kuvaus on hyvin yksityiskohtaista. Järven pinta on vaalean 
tyyni, mutta saaren eteen heijastuvat varjot luovat tummempia sävyjä veden pintaan. Kaukana horisontissa näkyy tumma, ohut 
rantaviiva, joka jakaa teoksen. Taivaan harmaus vaalenee puun ympäriltä ylöspäin. Taivas on seestymässä kirkkaammaksi, 
tummemmat myrskypilvet vetäytyvät sivuille.

Vuonna 1911 Ilmoni maalasi Myrskyn jälkeen -aiheesta toisinnon, jossa on ekspressiivisen intensiivinen maalausote ja sekä 
saari, yksinäinen puu ja koko näkymä on rajumpi, hetken tunnelmaa kuvaava. Työskentelytapa vaikuttaa nopealta ja etenkin 
taivaan eri sävyt ja jako osiin on luotu liikkeen tunnulla, pyöreillä siveltimen vedoilla ja osin paksuhkoilla väripinnoilla. Puu on 
abstrahoitu, ruskean ja vihreän sävyinen. Sommittelussa taivas on kuin repeytynyt vaaleaan ja tummaan harmaaseen, vehreä 
puu kasvaa lähes valkoista taivasta vasten korkeuksiin. 

Puuteema esiintyy keskeisenä Ilmonilla myös teoksissa, joissa 
teemaan liittyy myös rakennus. Ilmonin varhaisesta tuotannosta 
näyttelyssä on 1910-luvulta Kartano-maalaus, jossa teosta rajaavat 
ja reunustavat puut, jotka kurkottavat yläreunassa toisiaan kohti 
välissä kulkevan tien yli. Samalla puut ovat portti teokseen, jossa tie 
johtaa vaalean rakennuksen luo. Rakennus on kuitenkin tummine 
ikkunoineen saavuttamattomissa. Muistot lapsuudesta ja Sorolan 
kartanosta liittyvät teokseen ja kertovat ajasta, joka on kaukana. 
Taustalla kuvattu vehreä luonto ja sinisen taivaan eri sävyt luovat 
teokseen harmonisuutta ja seesteisyyttä. 

Kellastunut pihapuu -maalaus on taiteilijan viimeiseltä 
vuosikymmeneltä ja syksyinen puu teoksen etualalla luo maalauksen 
keskiön. Puun takana on polku, joka jatkuessaan vasemmalle 
jakautuukin eri suuntiin teoksen reunassa. Polkujen risteyskohtaan 
jää etäiseltä vaikuttava valkoinen rakennus. Sommittelu ja kuvauksen 
värit luovat mystisyyden tuntua, jossa syksy valtaa maiseman ja 
kellertävä puu kuihtuu kohta lehdettömäksi. Ilmonin fyysinen  
kunto heikkeni ja hän tunsi voimiensa ehtyvän yhä enemmän.  
Voimat riittivät enää harvoin maalaamiseen ja sota-aika  
masensi taiteilijaa syvästi.
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Naiset, lapset ja enkelit

Ilmoni kuvasi usein naisia ja lapsia ja keskittyi tällöin mallin kasvoihin. Lapsimuotokuvat 
ovat Ilmonin maalauksista luonteikkaimpia ja niihin yhdistyy lapsen viattomuus. Taiteilija 
kuvasi usein nukkuvia tai mietteissään olevia tai rukoilevia lapsia. Ihmisarka ja estynyt 
taiteilija uskalsi lähestyä lapsia paremmin kuin aikuisia. Myös enkelit ovat Ilmonin 
teoksissa usein lapsenomaisia. Lapsimaalauksissa mallit eivät välttämättä ole aina 
näköisiä vaan taiteilija on voinut korostaa lapsen tiettyjä piirteitä huomattavasti, maalata 
kasvot kumartuneena tai ylöspäin luotuina niin että olemus on tärkein, ei näköisyys. 
Kuultuaan vanhempien ihmetelleen näköisyyttä tai ilmaisutapaa, jolla taiteilija oli heidän 
lapsensa maalannut, Ilmoni oli tokaissut sisarelleen, miksi vanhemmat eivät vieneet 
lastaan valokuvattavaksi, jos halusivat aivan näköisen kuvan.

Väärä väri saattoi särkeä taiteilijan näkemyksen. Punaiseen mekkoon puettu tyttö 
tuotiin sopimuksesta malliksi, mutta taiteilijan näkemys särkyi värin vuoksi ja teos jäi 
tekemättä. Vastaavasti taiteilija saattoi ehdottaa jo mallina olosta sopiessa, että lapselle 
laitettaisiin sininen vaate päälle maalaushetkelle.

Ilmoni maalasi varhaistuotannossaan pojan kasvokuvia, joissa hän keskittyi mallien 
persoonallisiin piirteisiin korostaen niitä ja jätti kankaasta huomattavan osan 
maalaamatta. Kangasalalaisen mökkiläisen poika Taavan Aaku oli mallina useita kertoja 
näissä Pojan kasvot -maalauksissa. Aakun voimakkaat piirteet kiehtoivat Ilmonia ja 
hän pelkisti pojan kasvot lähes karikatyyrimäiseksi näkemykseksi. Myöhemmässä 
tuotannossa Ilmoni maalasi tyttöjä ja naisia sekä yhdisti aiheet äiti ja lapsi -teoksiksi sekä 
enkeliaiheiksi. 

Äiti ja lapsi

Einar Ilmonilla oli läheinen suhde äitiinsä ja harmonia heidän välillään toi rauhaa 
ja seesteisyyttä taiteilijan elämään. Ilmonin nais- ja lapsi-aiheiset teokset ovat 
usein lyyrisen herkkiä ja kun kuvaus yhdistyy äiti ja lapsia -aiheeksi, teoksista tulee 
madonnamaisia. Ensimmäisen Äiti ja lapsi -öljymaalauksen taiteilija maalasi vuonna 
1926 oltuaan edellisenä vuonna Italiassa Firenzessä ja Roomassa. Teos oli esillä 
vuoden 1927 näyttelyssä Strindbergin Taidesalongissa. Maalauksessa on ohuet 
väripinnat ja äidillä sekä lapsella on yllään sinivalkoinen vaatetus. Huolestuneen äidin 
katse on luotu alas jonnekin kaukaisuuteen ja varjo tummentaa kasvot. Äiti pitää 
lastaan sylissä siten että käsi tukee korostetusti punertavaposkista, ehkä kuumeista 
lasta. Värit ja hahmojen päiden asento sekä katseiden suunnat luovat tehokkaan 
komposition. Ilmoni jätti tämän teoksen ja Viulunsoittajatar-maalauksen Pitkäniemen 
sairaalaan hoitojaksonsa jälkeen vuonna 1928. Maalauksen viulua soittava nainen 
on sinisävyinen, violetinsininen asu ja vaalea päähine v aaleampaa sinisenviolettia 
taustaa vasten. Teos keskittyy naisen kasvoihin ja viuluun, tausta ympärillä on 
henkistyneen sininen.
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Enkelit

Käytännössä Einar Ilmonin suojelusenkeleitä olivat äiti, Aino ja Helmi, 
jotka itsekin olivat epäkäytännöllisiä, mutta pyrkivät auttamaan Einaria 
kaikin tavoin mallien sopimisessa, materiaalihankinnoissa, näyttelyihin 
osallistumisessa sekä majoittumisjärjestelyissä.

Ilmoni maalasi lukuisia enkeliaiheita, joihin liittyy lähettilään ja lohdun 
tuojan symboliikkaa sekä kuoleman läsnäolo. Enkelit edustavat 
vertauskuvallisuudessaan näkymättömiä voimia ja ovat suojaavia hahmoja. 
Ilmoni korostaa enkeliaiheissa siipiä ja niiden tuomaa suojaa ja turvaa 
kuten äiti ja lapsi -teoksissa käsiä, jotka ovat välillä suhteettoman suuret ja 
korostetut.

Enkeliaiheet näyttävät lisääntyvän Ilmonin tuotannossa 1920-luvusta 
eteenpäin. Siunaava enkeli -teoksia on lukuisia toisintoja ja aihe on saanut 
ilmeisesti alkunsa Pitkäniemen sairaalassa lapsipotilaan pyydettyä Ilmonilta 
enkelin maalaamista. Vielä 1940-luvulla Ilmoni maalasi masentuneena ja 
sodasta kauhistuneena enkeli-aiheisen teoksen, jossa enkeli laskeutuu kädet 
ojennettuina taivaasta lohduttajana, joka samalla siunaa punertavan, veren 
kostuttaman maan.

Ensimmäisen Enkeli ja kukka -maalauksen Ilmoni teki vuonna 1931 ja teos oli näyttelyssä seuraavana vuonna Strindbergin 
Taidesalongissa. Kriitikot kiinnittivät huomiota kirjoituksissaan myös tähän herkkään maalaukseen. Lapsenomainen 
ruskeahiuksinen, profiilissa ja kumartuneena oleva enkeli istuttaa ja hoitaa kukkaa nöyrästi. Ilmoni korostaa enkelin käsiä ja 
kasvot ovat aineettomat, ei personoitu millään ilmeellä. Enkelillä on yllään vaaleansininen vaate ja siivet ovat valkoisen hohtavat 
ja jatkuvat yli teoksen. Tausta on vaaleankellertävän sävyinen ja luo kontrastia tummaan maahan. Enkelikuvaus tuo mieleen 
Hugo Simbergin kuvaaman Tampereen tuomiokirkossa olevan freskon velvollisuudentuntoisesta kuolemasta, joka nöyrästi 
suorittaa tehtäväänsä.

Ilmoni maalasi sota-aikana yhä harvemmin huononevan terveytensä ja sodasta masentumisensa vuoksi. Luomiskausi syttyi 
kuitenkin välillä ja vuonna 1941 Ilmoni saapui yllättäin tuttavaperheen luokse Helsinkiin ja halusi maalata perheen äidin, jonka 
tiesi olevan kuolemansairas. Ilmoni sai tietää Helsingissä, että jatkosota on syttynyt ja kiirehti takaisin Kangasalle sekä maalasi 
muistikuvan mukaan rouvasta pienehkön öljymaalauksen. Kyseisen rouvan kuoleman jälkeen Ilmoni maalasi Enkeli ja kukka 
-aiheisen teoksen vuonna 1942 perheelle lohduksi.
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Ristiinnaulittu ja Nainen ristin juurella

Suomen Lähetysseurassa työskentelevä sairaanhoitaja Linda Helenius tilasi 
vuonna 1931 Ilmonilta alttaritaulun, jonka Helenius halusi lahjoittaa Afrikkaan 
Eenhanan seurakuntaan. Ohjeeksi Ilmoni sai havainnollistaa jotain kristinuskon 
keskeistä teemaa teoksessaan. 

Ilmoni oli mielissään tilauksesta ja pyysi palkkioksi vain materiaalien 
kustantamisen. Työhuoneeksi hän sai Lähetyshotellin kirkkosalin lehterin. Ilmoni 
halusi kuvata alttaritaulussa kristinuskon keskeistä sanomaa rakkaudesta ja 
pelastuksesta ja maalasi ristiinnaulitun, jossa tumma risti jatkuu yli teoksen. 
Maalauksen tumma risti jatkuu sinistä taivasmaisemaa sekä suomalaista 
metsämaisemaa vasten äärettömyyteen. Taiteilija keskittyi alttaritaulun 
tekemiseen täydellisesti eikä tapojensa mukaan näyttänyt keskeneräistä työtä 
kenellekään. Maalauksen valmistuttua tilaaja ei nähnyt siinä mitään kaunista 
ja ihmetteli, miksi risti ei näy kokonaisuudessaan teoksessa. Ilmoni järkyttyi 
arvostelusta eikä tiennyt mitä tekisi ja oli aikeissa hävittää maalauksen. Aino 
kiirehti Helsinkiin lohduttamaan veljeään, joka tuskin pystyi kertomaan 
tapahtumista ja oli pitkään masentunut kokemastaan järkytyksestä. Tilaaja 
sai taiteentuntija Arvid Lydeckeniltä vakuutuksen teoksen ja taitelijan 
erinomaisuudesta ja oli lopulta tyytyväinen tilaukseensa.

Kyseinen alttaritaulu oli vuoden 1932 näyttelyn päätyö ja Ilmoni sai hyvät 
näyttelyarvostelut kokonaisuudesta sekä kyseisestä teoksesta. Signe Tandefelt 
kirjoitti: ---Pelkistyneisyys, joka on tunnusomaista Ilmonin aiheen käsittelylle, 
ilmenee kauniisti alttaritaulun kompositiossa. ---Taiteilija haluaa esittää 
Ristiinnaulitun, ja esittää vain tämän rikastuttamatta sommitelmaa muilla lisillä, 
eipä edes risti näy kokonaan. Sielukkaampaa maisemaa kuin taustalla oleva 
taiteilija ei ole koskaan maalannut.

Alttaritaulu lähetettiin Afrikkaan ja Ilmoni maalasi kyseisestä alttarimaalauksesta pienehkön toisinnon muuttaen hieman figuurin 
asentoa ja teoksen sinisen taustan käsittely luo syvyysvaikutelmaa maalaukseen. Einar lähetti toisinnon äidilleen Kangasalle. Kun 
Fanny Ilmoni näki teoksen hän alkoi itkeä ja sanoi: Se on ihana, mutta kun sitä katselin, ilmestyivät siihen Einarin kasvot. Einarin 
todetaan sanoneen, että sehän on hyvä, että äiti sen näki. Lukuisat kertomukset viittaavat Ilmonin perheen näkyihin ja eläväksi 
kokemiseen liittyvää elämää, jolloin raja konkreettisen ja henkimaailman, aineellisen ja aineettoman välillä on ollut hienoinen. 
Ristiinnaulittu-maalaus kuuluu nykyään Kangasalan kaupungin kokoelmiin.

Einar Ilmoni oli jo 1910-luvun loppupuolella aloittanut raamatullisaiheisen Nainen ristin juurella -teoksen työstämisen ja 
mahdollisesti suunnitteli tätä työtä alttaritauluksi. Hän teki aiheesta useita luonnoksia ja toisintoja. Maalauksessa kuvataan 
vaaleaan pitkään vaatteeseen pukeutunut, avojaloin oleva pitkähiuksinen nainen polvistuneena,  
lähes lyyhistyneenä, Kristuksen ristin juurella kädet kasvoillaan. Naisen kuvaus tuo mieleen Ilmonin usein kuvaaman 
enkelihahmon asennon. Ristin taustana näkyy tummanvihreää metsämaisemaa. Taivaalla vaihtelevat tummat sävyt etenkin ristin 
takana ja sävyt vaihtuvat horisontissa kajostavaan, seesteiseen vaaleaan. Kangasalan seurakunnan omistama  
maalaus on Huutijärven siunauskappelissa Kangasalla.

Ilmonin Yöfantasia / Tyttö veneessä -teoksissa on keskeistä unenomaisuus ja kaipuu. Öljymaalaus aiheesta on luonnosmaisempi. 
Akvarellissa voimakas sininen eri sävyineen luo jatkuvuutta teokseen. Lautturi ohjaa joella venettä, jossa nuori, pitkähiuksinen 
nainen on matkaamassa kohti sinistä taivaanrantaa. Köynnös jatkuu naisen sylistä veneen yli veteen. Taustalle jää korkea vuori, 
jonka huipulla on linnamainen rakennus. Nais- ja mieshahmo sekä vaaleiden ja tummien sävyjen hienovireinen yhdistäminen, 
erityisesti sinisen syvät sävyt yhdistyvät vaikuttavaksi unikuvaksi ja haaveeksi, paratiisin tavoitteluksi.
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Yhteenvetoa

Einar Ilmonin teokset ovat ajattomia, hyvin tunnistettavia, subjektiivisia oman minän tulkintoja, jotka liittyvät symbolistiseen 
taidekäsitykseen ja sen ilmaisumuotoon. Ilmonin tuotantoa ei voi suoraan luokitella mihinkään genreen, vaan hänen 
teoksiensa aiheet ovat luonto, lapset ja naiset, enkelit ja raamatulliset aiheet. Ilmonin tuotanto koostuu öljymaalauksista, 
akvarelleista, pastelleista sekä piirustuksista. Einar Ilmonin tuotanto sivuaa tyylillisesti etenkin Helene Schjerfbeckin ja 
Magnus Enckellin ilmaisua. Taiteilijan kaikkien teosten voi sanoa olevan omakuvia, heijastumia hänestä itsestään. Ilmoni 
omaksui oman muotokielensä jo taideopintojensa aikana ja säilytti sen läpi tuotantonsa hakien omaa täydellistä tulkintaansa ja 
ilmaisua koko elämänsä ajan. Uskonnollisuus oli Ilmonille merkittävä vaikuttaja, mutta hän koki myös kriisejä kilvoittelussaan. 
Voimakastahtoinen isä epäili välillä poikansa uskoa ja aiheutti tuskaa ja masennusta Einarille. Epävarmuus, voimakas itsekritiikki 
sekä riittämättömyyden tunne johtivat hänet helposti masennukseen. Einar Ilmoni omistautui vain taiteelleen ja sen avulla hän 
tavoitteli jotain sellaista mitä maan päällä ei voinut saavuttaa.

Kangasalla toukokuussa 2019 
Sisko Nieminen


