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Johdanto 

	

Pro gradu -tutkimukseni käsittelee sanomalehtimiehenä, työväenliikkeen johtohahmona 

sekä ennen kaikkea yhteiskunnallisena vaikuttajana tunnetuksi tulleen Matti Kurikan uto-

pia-ajattelun kehitystä sekä sen pohjalle rakentuneen Sointula-nimisen ihanneyhteiskun-

nan toteutumista 1900-luvun alkupuolen Brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadan länsiranni-

kolla. Tutkimukseni keskittyy Matti Kurikan henkilöhistorian sekä perinteisen tapahtu-

mahistoriallisen tutkimuksen rinnalla voimakkaasti Kurikan toimintaa ohjanneeseen aat-

teelliseen puoleen, jonka vaikutuksesta ihmiset seurasivat Kurikkaa jopa toiselle puolelle 

maailmaa perustamaan uutta harmoniselle yhteiselolle pohjautuvaa suomalaista yhteis-

kuntaa.  
 

Historiallinen tausta 
 

Suomessa elettiin 1900-luvun alussa suurta yhteiskunnallista murrosvaihetta. 1800-luvun 

nopean väestönkasvun seurauksena maaseuduilta kaupunkiin hakeutuvaa työväestöä vas-

tassa oli ennennäkemätön muutosten aikakausi, joka vaati siltä kykyä sopeutua uudenlai-

siin vaatimuksiin, elinolosuhteisiin, rajoituksiin sekä ennen kaikkea jatkuvaan taisteluun 

oikeuksiensa puolesta.1  Voimakkaan luokkajakoisessa yhteiskunnassa kaikki eivät olleet 

tyytyväisiä Suomessa vallitseviin olosuhteisiin ja lähteminen siirtolaiseksi alkoi puhutut-

taa kansaa teollistumisen voimistuessa ja yhteiskuntaluokkien välien kiristyessä.2  Siirto-

laisuus paisuikin laajaksi ilmiöksi 1800-luvun viimeisten vuosikymmenten ajan Suo-

messa, josta yhä useammat työikäiset ihmiset muuttivat Pohjois-Amerikkaan etsimään 

vapautta, onnea ja rikkauksia elämäänsä.3  

 

																																																								
1 Kero 1986, 85. Suomalaisen yhteiskunnan ja etenkin työväestön kurjista oloista ks. myös Saikku 2012, 
270-271. 
2 Ensimmäiset maininnat suomalaisista on kirjattu Yhdysvaltain väestötilastoihin vuonna 1900, ja 
vuotta myöhemmin maininta löytyy myös Kanadan rekistereistä. Tätä edeltäneissä tilastoissa Suomi ja 
suomalaiset siirtolaiset oli vielä lueteltu Venäjän siirtomaiden joukkoon. Ks. Kero 1986, 132.  
3 Kero 1986, 19, 82; Saikku 2012, 270-271. 
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Vuosisadan vaihteen tienoille ajoittuneet venäläiset sortotoimenpiteet Suomea kohtaan 

osuivat ajallisesti yhteen siirtolaisuuden huippukauden kanssa.4 Venäjän keisari Nikolai 

II piti edeltäjänsä Suomen ruhtinaskunnalle myöntämää autonomista erityisasemaa Ve-

näjän etujen vastaisena ja täten käynnisti yhteiskunnallisen ohjelman, jonka tarkoituksena 

oli Suomen valtiollisen erityisaseman hävittäminen sekä Suomen kansan venäläistämi-

nen. Käytännön suunnitelmien toteutuksesta Suomessa vastasi kenraalikuvernööriksi ni-

mitetty Nikolai Bobrikov.5  

  

Osittain venäläistoimista huolestuneet ja toisaalta vauraudesta sekä paremmasta elämästä 

haaveilevat siirtolaiset matkustivat Atlantin yli kohti uutta kotimaataan toiveikkaina. Yli-

voimaisesti suurimman siirtolaisryhmän muodostivat kouluja käymätön väestön osuus, 

jonka keskuudessa hätä päivittäisen toimeentulon turvaamisesta oli varmasti suurempi, 

kuin huoli venäläisen sorron uhriksi ajautuneen Suomen valtiollisen tilan tulevaisuu-

desta.6 

 

Vastassa ollut todellisuus ei kuitenkaan ollut aivan sitä, mitä useat matkallelähtijät olivat 

odottaneet. Työnteosta Pohjois-Amerikassa maksettiin toki näennäisen hyvää palkkaa 

Suomeen verrattuna ja töitä riitti kaikille halukkaille, mutta tarjolla oleva työ kaivoksissa 

ja tukkimetsissä oli useimmiten vaarallista ja fyysisesti hyvin raskasta. Lisäksi työläisten 

yleinen kohtelu työnantajien toimesta oli usein täysin mielivaltaista.7 Amerikkaan saapu-

neet työläiset kokivatkin tulleensa huijatuiksi, havaittuaan, millaisissa oloissa heidän ole-

tettiin työskentelevän suuryritysten ja kaivosomistajien hyväksi. Kehnoihin oloihin kyl-

lästynyt työväestö alkoikin hiljalleen järjestäytyä entisestä kotimaastaan saamansa mallin 

mukaisesti, omaksuen toimintatapojaan Suomalaisen Työväenliikkeen aatemaailmasta. 

Tätä taustaa vasten perustettiinkin Massachusettsissa vuonna 1899 ensimmäinen ameri-

kansuomalainen työväenyhdistys, joka sai nimekseen Myrsky. Tätä seurasi joukko suo-

malaisia sosialistiosastoja ja työväenyhdistyksiä, joiden avulla järjestäytyvä työväestö 

niin Suomessa kuin Pohjois-Amerikassakin pyrki parantamaan asemaansa ja nousemaan 

sortoa vastaan ajamalla työväen oloja edistäviä uudistusvaatimuksia.8  

																																																								
4 Suomi oli liitetty Ruotsin hallinnon alaisuudesta Venäjän keisarikuntaan vuonna 1809, jolloin siitä oli 
tehty autonominen suuriruhtinaskunta. Ks. Vahtola 2003, 217-221. 
5 Vahtola 2003, 239-244. 
6 Kero 1986, 82-86; Pollari 2012, 46. 
7 Peltoniemi 1985, 41. 
8 Kostiainen & Pilli 1983, 96.  
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Näihin aikoihin saapui Atlantin yli myös suomalainen Suomen työväenliikkeen kiistan-

alaisena johtohahmona tunnettu Matti Kurikka. Hänen aikomuksenaan oli asettua Kana-

dan länsirannikolle Brittiläiseen Kolumbiaan ja perustaa sinne suomalaiselle työväestölle 

siirtokunta, joka pohjautuisi utopiasosialistiselle aatepohjalle.9 Kyseessä oli niin sanottu 

utopiasosialistinen ihanne- tai utopiayhteisö, jossa ”utopia” terminä viittasi niihin ihan-

teisiin ja arvoihin, joiden toteuttamista yhteisössä tultaisiin tavoittelemaan.10 Utopiaso-

sialismilla tarkoitettaankin useimmiten aatetta, jonka avulla halutaan luoda uudenlainen  

ja jollain tapaa poikkeava yhteiskunta olemassa olevan yhteiskunnan tilalle, joka on 

syystä tai toisesta ajautunut ahdinkotilaan. Utopiasosialismin aatteen ympärille ei kuiten-

kaan muodostu yhtä yksittäistä koulukuntaa, sillä jokaisen utopiasosialistin aatemaailma 

ja arvostukset koostuvat yksilön ainutkertaisesta näkemyksestä siitä, millainen olisi juuri 

kyseisen henkilön näkemys ihanneyhteiskunnasta.11 Kurikan tapauksessa tällainen ihan-

neyhteiskunta aatteellisesti kiteytettynä pohjautuisi sosialistiselle näkemykselle yhteis-

omistuksesta, hänen ihailemalleen tolstoilaisuuden käsitykselle veljeydestä ja tasa-ar-

vosta sekä teosofian kiehtoville tulkinnoille ihmisen suhteesta luontoon sekä uskontoon.12  

 

Tämänkaltaisia siirtoloita tunnetaan maailmanlaajuisesti lukuisia ja jopa suomalaisten 

tiedetään perustaneen toistakymmentä ihanneyhteisöä, joista kuuluisimmat ovat sijoittu-

neet Kanadaan, Brasilian sekä Argentiinaan.13 Tällaisten yhteiskuntien tutkiminen on aina 

herättänyt kiinnostusta. Aiheen tarkastelussa näkökulma on viime aikoina kääntynyt esit-

telemään tarinoita siirtolaiseksi lähteneiden ihmisten jälkipolvien näkökulmasta käsin. 

Esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi syyskuussa 2017 pitkän kirjoituksen suomalais-

																																																								
9 Kostiainen & Pilli 1983, 96; Raivio 1975, 373. 
10 Utopia-sanan merkitys vaihtelee tarkoittamaan joko ihanteellisina nähtyjä paikkoja (kreikaksi eu-topos) 
tai se voidaan liittää olemattomiin maihin tai ”paikkoihin, jota ei ole” (kreik. ou-topos). Utopiat korostavat 
usein ihmisten mahdollisuuksia luoda uusi toimiva yhteisö maailmassa, joka on ajautunut jonkinlaiseen 
ahdinkotilaan. Kuvitteelliset utopiat rakentuvat useimmiten uusiin kaukaisiin maailmoihin tai keskittyvät 
narratiivisesti kuvailemaan ihanneyhteisön kukoistamisen kultakautta, joka ajallisesti sijoittuu joko men-
neisyyteen tai kaukaiseen tulevaisuuteen. Utopiasosialismissa konkreettiset utopiayhteisöt rakentuvat 
utopia-ajattelun pohjalle. Useimmiten ne pyritään perustamaan syrjäisille seuduille, jotta ne voivat rau-
hassa irtaantua ympäröivän yhteiskunnan normeista ja alkaa noudattaa omia sääntöjään. Ks. lisää Suti-
nen 2009; Peltoniemi 1985. 
11 Sutinen 2009, 5-11. 
12 Kostiainen & Pilli 1983, 96; Wilson 1980; Pollari 2012, 47. 
13 Peltoniemi 1985, passim. 
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ten siirtolakokeilusta, joka sijoittui Argentiinaan 1900-luvun alkupuolella, samoihin ai-

koihin kuin Kurikka perusti oman ihanneyhteisönsä Kanadaan.14 Kirjoituksen mukaan 

siirtolaisiksi lähteneiden jälkipolvet ovat kiinnostuneita tutkimaan miksi ja millaisiin 

oloihin heidän isovanhempansa matkasivat vuosisadan vaihteessa. Tämä osoittaa, että te-

kemäni tutkimus on ajankohtaista ja sillä voidaan nähdä olevan merkitystä siirtolaisuu-

denhistorian tutkimukselle. Toki kaikki ihanneyhteisöiksi luokitellut siirtolat eivät olleet 

identtisiä, mutta esimerkiksi Argentiinan siirtola sekä Kurikan siirtola sijoittuvat histori-

allisesti samaan ajanjaksoon ja taustalla molemmissa vaikuttavat samat yhteiskunnalliset 

olot kotimaassa. Etelä-Amerikan Argentiinaan perustetun siirtolaan lähti Suomesta 

vuonna 1906 noin 120 ihmisen joukko. Siirtolaisiksi lähteneen joukon tavoite oli tulla 

siirtolahankkeensa turvin miljonääreiksi 20 vuodessa. Yhteistuumin tiheään sademetsään 

perustettu utopistisen siirtokunnan sai nimekseen Colonia Finlandesa. Se kuitenkin mo-

nen muun siirtolahankkeen tapaan kohtasi loppunsa jo muutamassa vuodessa taloudellis-

ten ongelmien vuoksi.15 Tarina on hyvin tyypillinen, sillä vain harvat ihanneyhtei-

söideologialle perustetut suomalaiset yhteiskunnat kukoistivat muutamia vuosia pidem-

pää ajanjaksoa tai keräsivät alkuinnostuksen jälkeen suurempaa seuraaja joukkoa ympä-

rilleen.16 

 

Kurikka oli elätellyt suunnitelmia oman ihanneyhteiskuntansa perustamisesta jo pidem-

män aikaa ennen Amerikkaan saapumistaan. Hän oli varma, että suomalaisten keskuu-

desta kymmenet tuhannet työmiehet olisivat valmiita seuraamaan häntä uuteen kotimaa-

han, jättäen samalla taakseen Venäjän hirmuhallinnon sekä kapitalistisen yhteiskuntamal-

lin. Ennen Kanadaan saapumista Kurikan ensimmäinen yhteiskuntakokeilu oli suuntau-

tunut Australian Queenslandiin keväällä 1899.17 Menestyksekkään alun ja paljon seuraa-

jia saanut hanke oli kuitenkin kohdannut ongelmia, kun vastaanotto Queenslandissa ei 

täysin vastannutkaan Kurikan odotuksia. Näin ollen yritys harmonisen siirtokunnan pe-

rustamisesta Australiaan oli epäonnistunut jo alkutekijöihinsä. Kuitenkin Kurikan maine 

kiiri häntä Australiaan seuranneiden suomalaisten kaivostyöläismiesten mukana Kanadan 

																																																								
14 Helsingin Sanomat 2.9.2017, ”Suomalaiset perustivat Argentiinan viidakkoon utopistisen ihannesiirto-
kunnan – lopulta haaveet miljoonista vaihtuivat köyhyyteen”. Saara Vainio. 
15 Peltoniemi 1985, 160-161; Helsingin Sanomat 2.9.2017, ”Suomalaiset perustivat Argentiinan viidak-
koon utopistisen ihannesiirtokunnan – lopulta haaveet miljoonista vaihtuivat köyhyyteen”. Saara Vai-
nio. 
16 Ks. esim. Lähteenmäki 1989; Peltoniemi 1985; Työmies 20.11.1900, ”Lähellä päämäärää”. M. K-a. Työ-
miehessä julkaistu Matti Kurikan kirje, jossa hän mainitsee Zilliacuksen. 
17 Kalemaa 1978, 135-137. 
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rannikolle, jonne Australian siirtolakokeiluun ja maan karuihin oloihin pettyneet kaivos-

työläismiehet hakeutuivat uusien työtarjousten perässä. Brittiläisessä Kolumbiassa kai-

voksella työskennellessään Queenslandista saapuneet työläiset tutustuivat sattumalta Ka-

nadan suomalaisten valistus- ja raittiusaatteiden puolesta puhuja Matti Halmiseen. Matti 

Kurikasta ja tämän ajatuksista sekä siirtolahankkeesta kuullessaan Halminen päätyi kir-

joittamaan Kurikalle kirjeen, jossa hän pyysi tätä saapumaan Kanadaan. Hän piti Kurik-

kaa juuri sopivana miehenä hoitamaan kanadansuomalaisten siirtolan asioita 

Nanaimossa, lukuisia suomalaisia työllistäneen Extensionin kaivoksen läheisyydessä.18 

Myöntävästi kirjeeseen vastannut Kurikka saapui Australiasta uudelle mantereelle vuo-

den 1900 elokuussa.19  

 

Alue, johon Kurikka kaavaili asettuvansa Brittiläisen Columbian länsiosissa, oli sijain-

tinsa puolesta jo entuudestaan erilaisten ihanneyhteisöjen perustajien suosiossa. Kurikan 

luotsaamien suomalaisten lisäksi alueella oli nimittäin useampia pohjoismaalaisten pe-

rustamia yhteisöjä, joista tunnetuimpina ovat tanskalaisten Cape Scott, sekä norjalaisten 

asuttamat Bella Coola ja Quastsino.20  

 
Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 

Tutkimuksessani selvitän, millaisia suunnitelmia Matti Kurikalla oli ihanneyhteisön pe-

rustamista koskien, miten ne olivat muodostuneet ja miksi Kurikka päätti niiden innoit-

tamana matkata tuhansien kilometrien matkan vieraalle maalle suomalaisten siirtolaisten 

keskuuteen. Tämän lisäksi tutkin, kuinka hänen suuret suunnitelmansa kävivät käytän-

nössä toteen ja kuinka ne lopulta jaloistuivat Sointulan ihanneyhteiskunnan perustamisen 

myötä. Työni tutkimuskysymykset ovat: 

• Mitkä aatteet ohjasivat Matti Kurikan utopiasosialistisen ajattelun muotoutu-

mista ja miten tämä näkyi hänen kirjoituksissaan Viipurin Sanomissa sekä Työ-

miehessä?  

																																																								
18 Kalemaa 1978, 145-149. 
19 Saikku 2012, 272. 
20 Wilson 1999, 367. Norjalaiset ja tanskalaiset siirtolat eivät kuitenkaan pohjautuneet samankaltaiselle 
voimakkaan utopistiselle aatepohjalle kuin Kurikan suunnittelema siirtola, joka tulisi Kurikan aatteiden 
valossa edustamaan täysin uudenlaista yhteiskuntatyyppiä. Ks. esim. Saikku 2012, 272. 
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• Millaiset syyt saivat Matti Kurikan lähtemään Kanadaan asti siirtolahanketta to-

teuttamaan? 

• Millaisten ajatusten ja oppien ympärille Kurikka pyrki rakentamaan Sointulan 

ihanneyhteiskuntaa? 

• Millaiset utopia-ajattelun teemat toistuivat Matti Kurikan kirjoituksissa ja mitä 

niille tapahtui Sointulan yhteiskuntakokeilun jälkeen?  

Tärkeä osa tutkimustani on myös selvittää, miksi juuri Malkosaari valikoitui ihanteel-

liseksi paikaksi Sointulan perustamiselle ja miten Sointulan ihanneyhteiskunnan normit 

erosivat vallitsevan yhteiskunnan normeista. Lisäksi esittelen Aika-lehden kirjoituksissa 

korostuneiden teemojen avulla Kurikan ihanneyhteiskuntavisioon sidonnaisia näkemyk-

siä muun muassa kirkosta ja uskonnosta, avioliittoinstituutiosta, seksuaalimoraalista, 

naisten yhteiskunnallisesta asemasta ja lasten yhteiskasvatuksen ihanteesta. 

 Lähteet ja menetelmät  
 

Tutkimukseni lähdeaineisto koostuu Matti Kurikan kirjoituksista pääasiassa niissä leh-

dissä, joissa hän toimi päätoimittajana vuosien 1891–1915 aikana. Hänen utopiasosialis-

tisen-ajattelunsa kannalta näistä lehdistä merkittävimmäksi muodostuu ensimmäinen 

suomenkielinen Kanadassa julkaistu sanomalehti Aika, jota toimitettiin Sointulan siirto-

lahankkeen alkutaipaleella Brittiläisen Kolumbian Nanaimossa viikoittain toukokuusta 

1901 lokakuuhun 1902. Sanomalehtiosion julkaisun päätyttyä Aika oli tauolla hieman yli 

vuoden, aina marraskuuhun 1903 asti.21 Julkaisutauolta palanneen lehden nimi pysyi sa-

mana, mutta sen sisältö laajeni noin kahdeksan sivun sanomalehdestä 36-sivuiseksi aika-

kauslehtivihkoseksi, jota alettiin julkaista kahdesti kuukaudessa. Ainakin suurin osa Ajan 

aikakauslehtiosiosta on onnistuttu taltioimaan Suomen Kansalliskirjaston toimesta digi-

toituun muotoon, joskaan ei ole varmaa, onko Aikaa julkaistu viimeisen digitoiduksi pää-

tyneen numeron jälkeen.22  

 

																																																								
21 Saikku 2012, 274; Wilson 1999, 370. 
22 Kansalliskirjaston viimeisin digitoima Aika-lehti on julkaistu 15.7.1904. 
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Valitettavasti useat Ajan sanomalehtiosion numerot ovat vuosien saatossa kadonneet ko-

konaan.23  Näin ollen lehden alkuvuosien ainoat jäljitettävissä olevat kappaleet ovat tar-

kasteltavissa Helsingin yliopiston kuvalaitoksen vuonna 1979 taltioimalla mikrofil-

millä.24 Etsinnöistä huolimatta ainakaan kirjastot eivät ole taltioineet Aikaa muihin muo-

toihin tai kyseisestä mikrofilmistä poikkeavalla lehtiotannalla, sillä Oulun yliopiston kir-

jaston kaukopalvelun selvityksen mukaan kopio samaisesta Helsingissä taltioidusta mik-

rofilmistä löytyy Jyväskylän yliopiston sekä Suomen Kansallisarkiston lisäksi niin Kana-

dasta kuin Yhdysvalloistakin. 

 

Sanomalehdistä Viipurin Sanomat sekä Työmies edustavat tutkimuksessani Kurikan aa-

temaailmaa ennen hänen ihanneyhteiskuntahankkeitaan Australiassa sekä Kanadassa. 

Kurikka toimi päätoimittajana Viipurin Sanomissa 1891–1894, jonka jälkeen hän siirtyi 

työskentelemään päätoimittajana Työmies-lehden toimitukseen vuosina 1897–1899.25  

 

Viimeisen tarkasteluosuuden tutkimukseeni muodostavat Kurikan kirjoitukset ajalta, jol-

loin hän joutui luopumaan niin lehdestään kuin myös presidentin virastaan Sointulassa, 

myöntämään epäonnistumisensa, ja palaamaan Suomeen syksyllä 1905.  Tämä osio kui-

tenkin jää tutkimuksessani kapea-alaisemmaksi, sillä tarkoitukseni on tutkimuksessani 

keskittyä ensisijaisesti Kurikan ajatteluun, joka nimenomaan sai aikaan Sointulan kaltai-

sen ihanneyhteiskunnan muodostumisen. Tulen kuitenkin lyhyesti esittelemään Kurikan 

paluun suomalaisen lehdistön pariin, jolloin hän toimi vuosina 1905–1907 päätoimittaja 

teosofiselle ajatusmaailmalle omistautuneessa Elämä-lehdessä. Kurikka ei kuitenkaan 

koskaan todella kotiutunut takaisin Suomeen, vaan muutaman vuoden kuluttua palasi 

Pohjois-Amerikkaan, jossa hän toimi vuodet 1908–1915 päätoimittajana New Yorkin uu-

tiset -nimisessä suomalaislehdessä.26 

 

Tutkimukseni on jaettu kolmeen kronologisesti etenevään päälukuun, joiden alaluvut kä-

sittelevät aiheita temaattisesti. Pro graduni on aate- ja oppihistoriallinen tutkimus, joka 

																																																								
23 Pilli 1982, 17. 
24 Mikrofilmiltä puuttuvat Aika-lehden numerot 1901: 1-15, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 32-34, 1902: 1,2,4-
7,10,12,16-18,29,30, 35. 
25 Matkustettuaan Australiaan kesällä 1899 Kurikka jatkoi Työmiehen kirjeenvaihtajana ja hänen tilal-
leen lehden päätoimittajaksi valittiin A.B. Mäkelä. 
26 Kalemaa 1978, 200-201, 221. 
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keskittyy ennen kaikkea utopiasosialismin historiaan, aihetta Matti Kurikan aatemaail-

masta tarkastellen. Se on laadullinen tutkimus, jossa olen tutustunut sanomalehtipohjai-

seen aineistooni lähilukua käyttäen, eli perusteellisesti lukemalla aiheen ympärille rajat-

tua materiaalia.27 Ensimmäinen käsittelyluku esittelee, millaisten aatteiden ja oppien ym-

pärille Matti Kurikan ajattelu kehittyi 1800-luvun lopun suomalaisessa yhteiskunnassa, 

millaiset teemat siinä korostuivat ja kuinka tämä ilmeni osana hänen urakehitystään sa-

nomalehtimiehenä. Toinen pääluku keskittyy tarkastelemaan, millaiset asiat Kurikan ajat-

telussa saivat hänet lähtemään Suomesta ja perustamaan ihanneyhteiskunnan kauas koti-

maastaan. Tässä osiossa korostuu Kurikan omaperäisyys yhteiskunnallisena ajattelijana, 

sillä hän ei tyytynyt vain suunnittelemaan asioita vaan lähti rohkeasti toteuttamaan haa-

veitaan konkreettisesti perustettavan ihanneyhteisön muodossa. Kolmas pääluku keskit-

tyykin siihen, millaisia ihanteita Kurikka pyrki Sointulan ihanneyhteiskunnalle laatimaan 

ja kuinka yhteisön arki ja Kurikan laatima aatteellinen puoli todellisuudessa toimivat.   
 

Tutkielmassani olen hyödyntänyt aineistolähtöistä analyysia, jonka avulla olen pyrkinyt 

saamaan tietoa jonkin tietyn asian tai ilmiön olemuksesta.28  Omassa tutkimuksessani sen 

avulla pyritään siis selvittämään, millaista Kurikan utopia-ajattelu oli olemukseltaan käy-

tettävissäni olevan lehdistömateriaalin pohjalta asiaa tarkasteltaessa. Tästä lähdemateri-

aalistani esiin nousevan tarinajoukon jäsentelyyn tutkimuksessani käytän teemoittelua.29 

Valitsemieni teemojen kautta taas tulen tutkimuksessani analysoimaan tutkimusongel-

maani valaisevia aihealueita.  

 

Aineistoni koostamisessa olen käyttänyt harkinnanvaraista otantaa siinä mielessä, että 

olen pyrkinyt lähdemateriaalin määrän sijaan laadun korostamiseen. Tämän vuoksi olen 

keskittänyt suurimman osan tutkimuksestani Aika-lehden ympärille, joka edustaa selvää 

ensikäden lähdettä Kurikan utopia-ajattelulle ja sen muovautumiselle Sointulan yhteis-

kunnan kehittyessä vuosien 1901–1904 aikana.30 Tutkimuksessani tulen myös nostamaan 

esiin sitaatteja, jotka mielestäni ovat oleellisia käsittelevänä olevan aiheen esiintuonnin 

kannalta tai jotka vahvistavat tutkimuksessani esitettäviä argumentteja Kurikan ajatuksiin 

ja toimintaan liittyen. Sitaatit elävöittävät tekstiä ja tuovat esiin myös uudenlaisia piirteitä 

																																																								
27 Nieminen & Vuorio-Lehti 2003, 20-21. 
28 Eskola & Suoranta 1999, 19. 
29 Teemoittelun käytöstä kts. Eskola & Suoranta 1999, 175-176. 
30 Eskola & Suoranta 1999, 18. 
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tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Sitaatit mahdollistavat Kurikan oman ääneen 

kuuluvuuden tutkimuksessani ja samalla ne luovat ajallista kontekstia käsiteltävän aiheen 

ympärille.31 

 

Kurikan laajamittaisen kaunokirjallisen tuotannon syvemmän analysoinnin jätän tutki-

muksessani rajauksen ulkopuolelle, sillä etenkin hänen näytelmätekstiensä ja runojensa 

tulkinta vaatisi tutkimukselta toisenlaista näkökulmaa ja erilaisten metodien käyttöä. 

Niitä voidaan kuitenkin pitää kiinnostavana materiaalina etenkin aihepiirin jatkotutki-

muksen kannalta. Lisäksi en juurikaan esittele muiden lehtien Kurikasta kirjoittamia ar-

tikkeleita, joiden myötä tutkimukseni olisi laajentunut kohtuuttomasti ja olisin joutunut 

muokkaamaan tutkimukseni näkökulmaa toiseen suuntaan. Rajaan tutkimusalueeni ulko-

puolelle myös Kurikan teokset, joita hän on julkaissut Sointulan ihanneyhteiskuntakokei-

lun jälkeen Suomeen palattuaan. 

 

Tutkimustilanne ja keskeisin kirjallisuus 

 

Tutkimukseni on yhdistelmä sosiaalihistoriaa, siirtolaishistoriaa, lehdistöhistoriaa sekä 

enenen kaikkea suomalaisen utopia-ajattelun historiaa Matti Kurikan ajatus- ja aatemaa-

ilmasta käsin tarkasteltuna. Käsittelemistäni aihepiireistä löytyy toki tutkimusta, mutta 

pidemmältä aikaväliltä koottua Kurikan utopia-ajattelun kehitystä ja sen aikaansaamaa 

toimintaa ei juurikaan ole tarkasteltu lehdistöpohjaisen aineiston avulla. Lukuisat ole-

massa olevat tutkimukset ovat useimmiten kapea-alaisempia, niiden keskittyessä esimer-

kiksi Kurikan yhden teoksen, hänen ideologiansa yhden osa-alueen tarkasteluun tai hänen 

toimintaansa työväenliikkeen parissa suomalaisen politiikan kentällä. Vain harvat tutki-

mukset keskittyvät hänen ihanneyhteiskuntiensa suunnittelun ja toteutuksen ympärille, 

sillä useimmiten ne saavat osakseen vain marginaalisen maininnan, eikä niiden taustalla 

vallitsevaa aatemaailmaan juurikaan syvennytä. Nämä aiheet kuitenkin muodostavat tut-

kimukseni ytimen.  

 

Oman tutkimukseni kannalta yksi merkittävimmistä teoksista tutkimuskirjallisuuden 

osalta on Brittiläisen Kolumbian siirtolaisyhteisöjen historiasta kertova Andrew Scottin 

teos The Promise of Paradise: Utopian Communities in Brittish Columbia (2017), jossa 

																																																								
31 Sitaattien käytöstä ks. Eskola & Suoranta 1999, 197. 
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Scott kartoittaa erilaisten utopiasiirtoloiden perustamista sekä niissä vallinneita aatteita ja 

ihanteita 150 vuoden ajanjaksolta samaisella alueella, jonne Kurikka perusti oman yhtei-

sönsä.  

 

Armo Nokkalan väitöstutkimus Tolstoilaisuus Suomessa: aatehistoriallinen tutkimus 

(1958) antaa vakaan pohjan Suomessa 1800–1900-luvujen vaihteessa vallalla olleiden 

aatteiden ja etenkin Leo Tolstoin ajatusten tarkastelulle. Samalla se pohjustaa Matti Ku-

rikan lehtikirjoitusten merkitystä ajan lehdistössä, Kurikan oltua yksi tunnetuimmista 

tolstoilaisuuden kannattajista. Kurikan ajatusten julkaisukanavana toiminutta työväenleh-

distöä on varsin ansiokkaasti tutkinut Pentti Salmelin väitöskirjassaan Järjestölehdestä 

puoluelehdistöön: Suomen työväenliikkeen synty ja asema työväenliikkeen tiedotusken-

tässä ennen vuoden 1901 puoluekokousta (1967). Lehdistön osalta tutkimuksessani tär-

keäksi muodostuu myös Kanadan suomalaisen lehdistön tutkimukseen keskittyvä Arja 

Pillin väitöskirjatutkimus The Finnish-language press in Canada, 1901–1939: a study in 

the history of ethnic journalism (1982). Kyseinen tutkimus avaa taustoja siirtolaisten sa-

nomalehdistön historiaan, joka on jäänyt tutkimuksen saralla usein vaille huomiota. 

 

Sointulan arjesta, talouden hallinnasta sekä ympäristön vaikutuksesta alueen oloihin kir-

joittaa Helsingin yliopiston Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku, joka on 

perehtynyt Pohjois-Amerikan, Matti Kurikan ja erityisesti Sointulan historiaan tutkimuk-

sessaan Utopians and Utilitarians: Environment and Economy in the Finnis-Canadian 

Settlement of Sointula.32 Samankaltaiseen aihepiiriin on erikoistunut myös kanadalaistut-

kija Donald J. Wilson, joka on julkaissut lukuisia kattavia artikkeleita ja esseitä Matti 

Kurikasta ja Sointulan historiasta (1980,1981,1999). Wilson on perehtynyt myös Aika-

lehden perustamisen historiaan. Erityisesti Sointulan tapahtumahistorian kuvaukseen on 

keskittynyt myös Paula Wild teoksessaan Sointula Island Utopia (1995). 

 

Aikalaisnäkökulmaa tarjoaa Matti Halmisen muistelmateos Sointula: Kalevan kansan ja 

suomalaisten historiaa, joka on julkaistu vuonna 1936. Halminen oli ensimmäisiä siirto-

lahankkeen toteuttamiseen mukaan lähteneitä henkilöitä, ja hän pysyi Kalevan Kansan 

mukana sen alusta loppuun asti.33 Näin ollen hänen teostaan voidaan pitää merkittävänä 

																																																								
32 Saikun artikkeli on julkaistu osana Brittiläisen Kulumbian historiasta kertovaa Home Truths –teosta 
(2012).  
33 Halminen 1936, 3. 
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lähteenä Sointulan historiasta puhuttaessa. Kiistatta kattavin teos itse Matti Kurikasta ja 

tämän henkilöhistoriasta on Kalevi Kalemaan Matti Kurikka – Legenda jo eläessään 

(1978). Kalemaa käyttää lähteinään muun muassa Kurikan henkilökohtaista kirjeenvaih-

toa, ja täten teos antaa lukijalleen kuvan Kurikan todellisista ajatuksista, jotka hän jakoi 

ystävilleen sekä perheenjäsenilleen.  

 

Koko työn kannalta useampaa aihealuetta sivuavana teoksena voidaan pitää muun muassa 

toimittajana, tutkijana ja ansioituneena tiedottajana toimineen Teuvo Peltoniemen teosta 

Kohti parempaa maailmaa: suomalaisten ihannesiirtokunnat 1700-luvulta nykypäivään 

–teosta (1985), joka käsittelee kattavasti suomalaisten utopiakokeiluja. Tämän lisäksi 

erittäin laajan yleiskuvan suomalaisten muuttoliikkeestä taustoineen tutkimukselleni an-

taa historian professori Reijo Keron teos Suomalaisina Pohjois-Amerikassa.  

 

Yhteiskunnan yleistä tilaa sekä etenkin keskustelua avioliitto- ja seksuaalimoraalikäsi-

tyksistä pyrin taustoittamaan Anna-Liisa Räisäsen kattavalla väitöskirjatutkimuksella 

Onnellisen avioliiton ehdot: sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisessa 

avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa 1865-1920 (1995). Räisäsen teos sivuaa useaan 

otteeseen juuri niitä teemoja, joita Kurikka pyrki korostamaan kirjoittaessaan esimerkiksi 

naisten asemasta sekä avioliitto instituution merkityksestä.  
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1. Matti Kurikan ajattelun ja aatteiden muotoutuminen kohti utopiasosia-

lismia 

1.1. Matti Kurikka – aatteiden mukaan tempaantunut opiskelijanuori 

 

Matti Kurikka syntyi 23.1.1863 vauraaseen tilallisperheeseen neljänneksi lapseksi. Hä-

nen isänsä Aatami Kurikka oli valistunut maanviljelyskoulun suorittanut talonpoika, joka 

piti myös lastensa koulutusta tärkeänä. Pietarin eteläpuolella Keski-Inkerissä Tuutarin 

suomalaisseurakunnassa asuva perhe halusi tarjota lapsilleen koulutuksen suomenkieli-

sessä oppilaitoksessa, joskaan tämä ei ollut vielä tuolloin mahdollista heidän kotikunnas-

saan Inkerissä. Näin ollen Helsinki valikoitui Matin ja hänen sisarustensa koulukaupun-

giksi. Nuori Kurikka ei tiedettävästi ollut opinnoissaan kovin tarkkaavainen, saati luku-

aineista motivoitunut oppilas. Vilkasta nuorta kiinnostivat enemmän musiikki ja teatteri-

harrastukset kuin yksitoikkoinen opiskelu. Kouluaikanaan hän kuitenkin solmi pitkäai-

kaisia ystävyyssuhteita muun muassa luokkatoveriinsa Eero Järnefeltiin ja tämän van-

hempaan veljeen, Arvid Järnefeltiin.34 Nämä ystävyyssuhteet osoittautuivat merkittäviksi 

Kurikan myöhemmässä elämässä, jossa hänen tiensä etenkin Arvidin kanssa kohtasivat 

useammankin kerran.  

 

Vaikka koulu ei näennäisesti nuorta Kurikkaa kiinnostanut, oli hän hyvin innokas kirjoit-

taja. Kurikan ensimmäinen julkaistu teos, opiskelijoille suunnattu Historiallis-maantie-

teellinen nimistö, ilmestyikin jo ennen hänen ylioppilaaksi valmistumistaan. Keväällä 

1881 ylioppilaaksi valmistuttuaan Kurikka jatkoi opintojaan Helsingin yliopistossa, sieltä 

kuitenkaan koskaan maisteriksi valmistumatta.35 Toimelias Kurikka liittyi opintojensa ai-

kana Savo-Karjalaiseen Osakuntaan, jossa vaikuttivat tuolloin myös hänen veljensä Tuo-

mas Kurikka sekä hänen ystävänsä Arvid Järnefelt.36 Kyseisessä osakunnassa Kurikka sai 

toimia mieluisissa tehtävissä eri aatteita ajaen.37 Arvid Järnefelt kuvailee muistelmissaan 

																																																								
34 Haltsonen 1954,169-177; Kalemaa 1978, 31-37. 
35 Haltsonen 1954, 169-177; Saikku 2012, 271. 
36 Kalemaa 1978, 39-40. 
37 1880-luvun Helsingin yliopistossa suomenkielisiä osakuntia olivat Pohjalainen ja Savo-Karjalainen 
Osakunta, mutta vahvinta ja vaikutusvaltaisinta Uusmaalaista Osakuntaa hallitsivat ruotsalaiset oppi-
laat. Suomalaiset opiskelijat halusivat kuitenkin heikentää ruotsalaisten asemaa osakunnassa ja näin 
ollen yhteisen päätöksen tuloksena yhdeksän Alkeisopistosta valmistunutta ylioppilasta pyrki Uusmaa-
laiseen osakuntaan syksyllä 1881. Osuuskuntaan hyväksyttiin kuitenkin vain kuusi jäsentä, Matti Kuri-
kan jäädessä osakunnan ulkopuolelle, vaikka hän olisi lähtökohtaisesti Uudellamaalla opiskeluvuotensa 



	 15	

Kurikan mielikuvituksen suunnatonta vilkkautta ja elävää puhetapaa, jolla hän esitti aja-

tustensa kulkua yleisölleen.38 Hän muun muassa puhui raittiusaatteen puolesta ja pyrki 

harrastustoiminnan saralla perustamaan ylioppilaille yhteistä torvisoittokuntaa. Savo-

Karjalaisessa osakunnassa Kurikka teki paljon aloitteita edistääkseen henkisistä asioista 

keskustelua opiskelijoiden keskuudessa. Kyseinen osakunta edustikin aikansa ylioppilas-

osakunnista liberaaleinta linjaa maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä. Esimerkiksi 

1880-luvun puolivälin aikoihin osakunta käsitteli keskusteluissaan debattia tieteen sekä 

kirkon ja kristinuskon välisestä suhteesta. Tuolloin eräässä keskustelutilaisuudessa nuori 

Kurikka rohkeni esittää käsiteltäväksi myös kysymyksen siitä, oliko kansan sopivaa le-

vittää kirkon opeille vastakkaisia mielipiteitä. Tuo kysymys oli ehdottomasti yksi arka-

luontoisimmista esiin nostetuista keskusteluaiheista aikansa yhteiskunnassa, jossa kirkon 

valta-aseman kyseenalaistamista ei useimmiten katsottu hyvällä.39  

 

Opiskeluaikanaan Kurikka tutustui merkittävänä novellistina, suffragettina eli naisasia-

naisena sekä näytelmäkirjailijana tunnetuksi tulleeseen Minna Canthiin. Canth toimi ai-

kanaan merkittävänä esikuvana Kurikalle ja Kurikka kuuluikin niihin nuoriin yhteiskun-

nallisiin vaikuttajiin, jotka vierailivat usein Canthin luona tämän Salongissa Kuopiossa.40 

Canthin piireissä vaikutti myös A.B. Mäkelä niminen mies, jonka kanssa Kurikka ystä-

vystyi. Mäkelä edusti jopa Kurikkaa selvemmin 1880-luvun radikalismin henkeä kirjoit-

telemalla aktiivisesti voimakkaan pappisvastaisen tendenssin omaavia kirjoituksia muun 

muassa pilalehtiin.41 Lisäksi Mäkelä toimitti Kuopiossa Canthin kanssa Vapaita aatteita 

-aikakauslehteä.42 Mäkelän ja Canthin lehti sisälsi kantaaottavia artikkeleita etenkin so-

sialismista ja työväenliikkeen toiminnasta.43 Lisäksi siinä julkaistiin jonkin verran tols-

toilaisuutta käsitteleviä kirjoituksia.44   

 

																																																								
viettäneenä kuulunut juuri tuon osakunnan jäseneksi. Rehtorin vaatimuksesta Kurikan täytyi kuitenkin 
kirjautua toiseen osakuntaan ja siten hän valitsi opiskeluaikaiseksi osakunnakseen Savo-Karjalaisen 
Osakunnan. Ks. Kalemaa 1978, 38-40. 
38 Haltsonen 1954,169-177. 
39 Haltsonen 1954,169-177; Kalemaa 1978, 50-51; Ripatti 2002, 33-35. 
40 Wild 1995, 27; Wilson 1999, 371. 
41 Soikkanen 1970, 32-33. 
42 Vapaita aatteita -lehden elinkaari jäi valitettavan lyhyeksi. Sitä julkaistiin vain heinäkuusta 1889 jou-
lukuuhun 1890. 
43 Soikkanen 1970, 32-33. 
44 Nokkala 1958, 40-41. 
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Canthin toimintaa seuraten Kurikka omaksui tältä selvästi asenteita muun muassa avio-

liittoa, lastenkasvatusta sekä naisten yhteiskunnallista asemaa ja koulutusta koskien.45 Tä-

män lisäksi Canthin tiedetään esitelleen Kurikalle muun muassa merkittävänä yhteiskun-

nallisena ja uskonnollisena ajattelijana tunnetun Leo Tolstoin teoksia.46 Kurikka ilmei-

sesti luki Tolstoin teoksia sujuvasti niiden alkuperäiskielellä venäjäksi jo 1880-luvun ai-

kana, teosten suomennosten ilmestyessä vasta 1890-luvun alkupuolella.47  Tolstoilaisuu-

dessa Kurikkaa kiehtoi erityisesti juurikin kirkollisvastaisuus ja Jeesuksen opetuksista ja-

lostettu rakkausoppi, jonka kannattajiksi Suomessa myöhemmin tunnustautuivat myös 

Pekka Ervast sekä ennen kaikkea Arvid Järnefelt, jota voidaan pitää todellisena tolstoi-

laisuuden aatteen puolesta puhujana maassamme.48  

 

Tolstoilaisuutta Suomessa tutkineen Armo Nokkalan mukaan Kurikan voidaan havaita 

nostaneen Tolstoin ajatuksia esiin jo Savo-Karjalaisen osakunnan toiminnassa, jossa hän 

julkisesti oli esittänyt tolstoilaisuuteen liitettävissä olevia kirkollisvastaisia mielipiteitä.49 

Kurikka kirjoitti myöhemmin myös voimakkaasti tolstoihenkiseksi leimatun teoksen, 

joka sai nimekseen Ihmiskunnan pelastus.50 Nokkalan mukaan kyseisen teoksen kanta-

vana teemana oli nyky-yhteiskunnan kristillisen teeskentelyn esiintuominen Jeesuksen 

oppien tarkastelun valossa.51  Tämän teoksen lisäksi tolstoilaiset teemat toistuvat Kurikan 

lehtikirjoituksissaan järjestelmällisesti halki 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen.  

 

1.2. Menestyvä näytelmäkirjailija tutustuu Euroopassa ihannesosialismiin 
 

Lahjakkaaksi kirjoittajaksi kehittynyt Kurikka palkittiin Savo-Karjalaisen osakunnan toi-

mesta keväällä 1884, jolloin Kurikan menestyksekkääksi osoittautunut esikoisnäytel-

mänsä, Viimeinen ponnistus, valittiin esitettäväksi Suomalaisen teatterin ohjelmistoon.52 

																																																								
45 Naistenasiaa ajanut Canth esitti muun muassa vuonna 1882 radikaalin aloitteen yliopistokoulutuk-
seen tähtäävän suomenkielisen tyttölyseon perustamisesta. Tämä aloite toimi tuolloin merkittävänä 
avaajana yhteiskunnalliselle keskustelulle esimerkiksi sukupuolten välisistä suhteista sekä avioliiton 
merkityksestä. Ks. esim. Räisänen 1995, 45. 
46 Wild 1995, 27. 
47 Nokkala 1958, 42; Wilson 1999, 371. 
48 Kalemaa 1978, 69-73; Nokkala 1958, 41-46, 54-60. Soikkanen 1967, 306. 
49 Nokkala 1958, 42. 
50 Kurikan kirjoittama Ihmiskunnan pelastus -teos julkaistiin vuonna 1899. Ks. Nokkala 1958, 221. 
51 Ks. Työmies 30.8.1899. Lehdessä pieni uutinen ja lyhyt kuvaus teoksen sisällöstä. 
52 Haltsonen 1954, 169-177. 
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22-vuotiaan Kurikan näytelmä kertoi Inkerinsuomalaisen kansan kurjasta elämästä maa-

orjuuden aikana.53  Aihe oli Kurikalle omakohtainen siinä mielessä, että hänen kotijuu-

rensa sijoittuivat tuolle Venäjän alueelle, jossa maaorjuus oli kielletty vain paria vuotta 

ennen hänen syntymäänsä. Valtaisan suosion saavuttaneen Viimeisen ponnistuksen jäl-

keen Kurikan kirjoittamia näytelmätekstejä ilmestyi useampia. Näistä esimerkiksi Ihmek-

kös tuo! saavutti suurta menestystä ja siitä tehtiin käännös jopa viron kielelle. Tämän 

lisäksi Kurikka kirjoitti muun muassa viisiosaisen Aili-näytelmän, jossa hän arvosteli ylä-

luokan tekopyhää kasvatus- ja siveysoppia päähahmon elämäntarinan kautta. Kurikka 

liikkui näytelmiensä kerronnassa taitavasti yhteiskuntaluokasta toiseen. Hänen kirjoitta-

mansa Äärimmäisessä talossa-näytelmä toi Ailin yläluokan käsittelyn vastakohtaisesti 

esiin työläisnaisen synkät kokemukset.54 Kurikan kirjoittaminen ei kuitenkaan rajoittunut 

vain näytelmäteksteihin, sillä hän kokeili kirjoittajanlahjojaan myös realismikirjallisuu-

den ja novellien alalla. Novellistina hän ei kuitenkaan menestynyt läheskään yhtä hyvin 

kuin hänen kanssaan samassa kirjallisuudengenressä kirjoittaneet Minna Canth sekä Ju-

hani Aho.55   

 

Kurikka avioitui vuonna 1886 varakkaan helsinkiläisen Palmqvistien suvun Anna-tyttä-

ren kanssa. Heidän esikoispoikansa syntyi saman vuoden syksyllä Matin etsiessä työpaik-

kaa. Pieni poika kuitenkin menehtyi vajaan vuoden ikäisenä keväällä 1887, jolloin Anna 

oli jo uudelleen raskaana. Rankasta menetyksestä toipuva pariskunta koki, että heidän 

olisi hyvä matkustaa ulkomaille ja jättää Suomi taakseen joksikin aikaa. Seuraavan vuo-

den aikana nuoripari kiertelikin Euroopassa, jossa Kurikka ensimmäistä kertaa varsinai-

sesti tutustui radikalisoituvaan työväestöön sekä sosialismin aatemaailmaan.56 Matkalla 

syntyi myös Annan ja Matin toinen lapsi, tyttö, joka nimettiin Ailiksi.57   

 

																																																								
53 Nokkala 1958, 42. 
54 Haltsonen 1954, 169-177. 
55 Kurikan realismikirjallisuuden tyylisuuntaa edustava Pilvenhattaroita – teos julkaistiin WSOY:n toi-
mesta vuonna 1886. Pian kirja kuitenkin takavarikoitiin ja listattiin kiellettyjen kirjojen luetteloon, koska 
Kurikka oli siinä esitellyt keisari Paavalin syntyhistoriaa inkeriläisen kansantarinan pohjalta. Paavali I 
olisi sen mukaan ollut suomalaisen talonpoikaistytön ja Pietari III:n avioton poika. Kurikka esitti teok-
sessaan Paavali I kirjoittamia kirjeitä todistusaineistonaan ja tätä pidettiin loukkauksena pyhänä nähtyä 
keisariutta vastaan. Ks. esim. Kalemaa 1978, 58; Ekholm 1996, 181. 
56 Kalemaa 1978, 59; Wild 1995, 27. 
57 Matti Kurikan tytär Aili Kurikka syntyi 16.8.1897. 
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Useat Kurikan aatemaailmaan perehtyneet tutkijat näkevät etenkin Tanskan ja Saksan 

aatteellisen ilmapiirin vaikuttaneen ilmeisen paljon Kurikan aatepohjan muovautumiseen 

kohti utopiasosialismin suuntaa.58 Tiedettävästi Kurikka sai ajatteluunsa selviä vaikutteita 

hänen perheensä lääkärinä toimineelta Axel Prochowskyltä. Prochowskyssä Kurikkaa in-

spiroi etenkin tämän tapa heittäytyä tinkimättömästi puolustamaan omia mielipiteitään 

sekä ihanteitaan. Prochowsky tunnettiin sosialistina, jonka ajatusmaailma nojasi voimak-

kaasti ranskalaisen Claude de Saint-Simonin ja skottilaisen Robert Owenin edustamaan 

utopistiseen sosialismiin. Näin ollen hänen ihannesosialistiset näkemyksensä olivat täysi 

vastakohta marxilaisuuden luokkataisteluajattelulle, joka oli kerännyt laajaa kannatusta 

eurooppalaisen työväestön keskuudessa.59 

 

1.3. Lehtimiehenä Viipurin Sanomissa: Sosialismin ja tolstoilaisuuden turvin kirk-

koa ja kapitalismia vastaan!   

  

Elokuun 1888 lopulla Euroopasta matkoiltaan palannut Kurikka lähti tavoittelemaan it-

selleen uraa lehtimiehenä ja liittyi toimittajaksi Viipurin Sanomiin, joka oli tuolla alueella 

yksi aikansa suosituimmista sanomalehdistä.60 Lehden merkittävimpänä levikkialueena 

ollut Viipuri tunnettiin Suomen mittakaavassa aatteellisesti vireänä alueena. Käytännössä 

tämä näkyi esimerkiksi avoimuutena 1880-luvulla Euroopasta rantautuneita aatteita koh-

taan, jotka pureutuivat yhteiskunnallisessa keskustelussa muun muassa kysymyksiin rait-

tiusaatteesta, naisten asemasta sekä uudesta, luonnontieteellisestä maailmankuvasta.61 

Näin ollen Euroopasta aatteellista inspiraatiota hankkineen Kurikan kirjoitukset lähtö-

kohtaisesti sopivat hyvin niin Viipurin alueelliseen aatteelliseen ilmapiiriin kuin myös 

lehden yleiseen linjaan. Päätoimittaja Vihtori Jaatisen kanssa toimituksesta vastannut Ku-

rikka ilmoitti seuraavansa ”kaikkia uuden ajan menoja” tarkasti ja hän halusi korostaa 

lehden tukevan uusia aatteita.62 Jaatisen korkeammasta virkanimikkeestä huolimatta voi-

daan todeta, että Kurikan kynänjälki näkyi lehdessä selvemmin kuin itse päätoimittajan.63  

																																																								
58 Ks.esim. Kalemaa 1978, 53-63, 62-63; Nokkala 1958, 43; Raivio 1975, 373. 
59 Kalemaa 1978, 53-63. 
60 Wiipurin Sanomat 31.8.1888, ”Wiipuri 31 p. Elok.”. Kirjoitus, jossa ilmoitetaan, että huomisesta alkaen 
tunnettu kirjailija herra Matti Kurikka ja herra Vihtori Jaatinen siirtyvät vastaamaan lehden toimituk-
sesta.  
61 Soikkanen 1970, 32-33. 
62 Soikkanen 1970, 32-33. 
63 Nokkala 1958, 43.  
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Viipurin Sanomien toimitukseen liittyessään Kurikka oli perehtynyt varsin tarkasti eu-

rooppalaisen lehdistön toimintamalleihin. Hänen toimikaudellaan lehti uudistuikin niin 

levikkinsä kuin palstatilansa puolesta.64 Viipurin Sanomia oli julkaistu vuodesta 1885 läh-

tien ja sen kerrottiin seuranneen kotimaan lisäksi suhteellisen aktiivisesti myös ulkomai-

den tapahtumia, sillä lehdellä oli kirjeenvaihtajia ainakin Tanskassa ja muissa Pohjois-

maissa.65  

 

Kurikka keskittyi lehden kirjoituksissa käsittelemään moninaisia yhteiskunnallista kes-

kustelua herättäviä aihealueita. Hän nosti esiin muun muassa naisten yhteiskunnalliseen 

asemaan sekä koulutukseen liittyviä ongelmia. Kirjoitusten taustalla vaikuttivat varmasti 

Kurikan Minna Canthilta omaksumat vaikutteet ajan naiskuvaa ja naistenasemaa kos-

kien.66 Ajankohtaisena voitiin pitää etenkin lehdessä julkaistuja kirjoituksia tyttöjen kou-

lutuksen tärkeydestä ja lukutaidon mukanaan tuomasta sivistyksestä. Tällaisten kirjoitus-

ten tarkoitus oli herätellä etenkin maaseutujen asukkaita havahtumaan tiedonhankinnan 

tärkeydestä. Uudistuksia haluttiin ajaa kansantajuisesti ja ajalle tyypillisesti vetoamalla 

yhteiskunnan normeihin. Esimerkiksi haluttiin korostaa, kuinka kouluja käyneellä nai-

sella olisi tulevaisuudessa mahdollisuus ymmärtää tulevan aviomiehensä pyyntöjä ja har-

rastuksia sekä jopa ohjeistaa tätä hyvillä ohjeilla ja neuvoilla. Näin ollen koulutus ja si-

vistys takaisivat perheiden tyttärille valoisamman tulevaisuuden.67  

 

Kurikan työväenliikkeen toimintaan liittyvän aatemaailman esiintuloa ajatellen voidaan 

pitää mielenkiintoisena, että lehdessä julkaistiin talvella 1889 laaja ”Syyt sosialismin syn-

tyyn” - artikkelisarja, jota kirjoittajan nimimerkin puuttumisesta huolimatta pidetään Ku-

rikan tuotoksena.68 Siinä esiteltiin kuvailevasti erilaisia näkemyksiä sosialismista ja sen 

toimintaperiaatteista. Artikkelin mukaan sosialistit tahtoivat parantaa yhteiskunnan sel-

laiseksi, että jokaisella olisi tilaisuus ja mahdollisuus yhtäläisen aineellisen toimeentulon 

																																																								
64 Kalemaa 1978, 68. 
65 Wiipurin Sanomat 13.12.1888.  
66 Wild 1995, 27. 
67 Wiipurin Sanomat 25.11.1888, ”Työt kansakouluissa”. 
68 Ks. Nokkala 1958, 43; Wiipurin Sanomat 13.1.1889-18.1.1889, ”Syyt Sosialismin syntyyn”. 
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saavuttamiseen. Vastaavasti ”liian suurten rikkauksien kokoamista voitiin pitää suurim-

pana syynä vallitsevalle köyhyydelle”. Tämän vuoksi kaikki sellaiset lait tuli sosialistien 

mukaan poistaa, jotka käytännössä estävät yhtäläisen toimeentulon saavuttamisen.69  

 

Kirjoituksesta on havaittavissa vahva kapitalistisen yhteiskuntamallin syyllistäminen, 

jota pidettiin syypäänä vallitsevalle kurjuudelle etenkin työväenluokan keskuudessa. Ky-

seisen artikkelisarjan mukaan sosialismi perustui ennen kaikkea kristinoppiin, jonka kä-

sityksiä ihmisten tasa-arvoisuuden korostamisesta voitiin pitää ytimenä sosialismille. Sen 

mukaan ihmisiä tuli pyrkiä kohtelemaan samanarvoisina yksilöinä, ilman että ketään voi-

taisiin orjuuttaa palvelijaksi jonkin toisen yhteiskuntaluokan edustajalle.70 Yksinkertais-

tettuna kristinuskon pohjalle rakennettu sosialismi oli näiden kirjoitusten mukaan paras 

ja selkein ratkaisu ihmisten eriarvoistamisen ja orjuuttamisen kierteen katkaisuun. Artik-

kelien sanoma vaikuttaa olevan melko suoraan johdettavissa Kurikan ajatuksiin, sillä use-

aan otteeseen kirjoituksissa esiintyvä Jeesuksen opetuksiin nojaava ajatus kaikkien ih-

misten tasa-arvoisesta kohtelusta oli tyypillistä erityisesti Kurikan ajamalle idealistiselle 

ihannesosialismin suuntaukselle. Kyseinen suuntaus korosti erityisesti veljeyden ja tasa-

arvon ihanteita ja se asettui voimakkaasti vallallaan olevaa kapitalistista yhteiskuntamal-

lia vastaan. 

 

Kristillisyyden ja sosialismin lisäksi lehdessä laajaa näkyvyyttä saivat Leo Tolstoi ja tä-

män aatepohjalle rakentuvat kirjoitukset, joita julkaistiin kokonaista 42 kappaletta Kuri-

kan toimittajakauden aikana. Kyseiset kirjoitukset etsittelivät muun muassa Tolstoin nä-

kemystä maatyöstä, kirkosta sekä rakkausopista. Tolstoilaisuuden aatehistoriaa Suo-

messa tutkineen Armo Nokkalan mukaa Matti Kurikkaa voidaan pitää kaikkien näiden 

Viipurin Sanomissa julkaistujen Tolstoi-aiheisten tekstien todennäköisimpänä kirjoitta-

jana.71  

 

																																																								
69 Wiipurin Sanomat 13.1.1889, ”Syyt Sosialismin syntyyn”. 
70 Wiipurin Sanomat 15.1.1889, ”Syyt Sosialismin syntyyn”. 
71 Nokkala 1958, 44. 
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Lehden toimituksessa Kurikalla riitti intoa suunnitelmien tekemiseen, muttei niinkään to-

teuttamiseen. Tämä johti Jaatisen ja Kurikan teiden erkanemikseen kolme vuotta kestä-

neen yhtiötoveruuden jälkeen.72 Vuoden 1890 alusta lähtien Kurikka toimikin lehden vas-

taavana toimittajana.73 Loppuvuodesta 1892 myös Kurikan opiskeluaikainen ystävä A.B. 

Mäkelä liittyi Viipurin Sanomien toimittajaksi.74 Jaatisen lähdettyä Kurikan kyvyttömyys 

huolehtia Viipurin Sanomien talousasioista johti kuitenkin muutaman vuoden kuluessa 

lehden konkurssiin. Tämä ei tullut yllätyksenä niille, jotka tunsivat Kurikan taipumuksen 

rakennella suuriakin suunnitelmia, jotka hän hylkäsi hetkessä, uusien ideoiden sattuessa 

kohdalle.75 Kurikka joutui auttamattoman vararikkoon ajautumisen seurauksena luopu-

maan päätoimittajan virastaan syyskuussa 1894, jolloin Kurikan tuttava, tohtori Julius 

Anselm Lyly otti hänen paikkansa lehden toimituksessa.76 

 

1.4. Kurikka radikalisoituvan työväenliikkeen johtohahmona 

 

Kurikka ja tämän radikaalit kirjoitukset keräsivät osakseen laajaa kritiikkiä ja jopa suo-

ranaista vastustusta 1800-luvun viimeisen vuosikymmenen aikana. Hänen saamansa kri-

tiikki ei kuitenkaan levinnyt vain sanomalehdistön kirjoituksissa, vaan myös hänen vai-

monsa Anna alkoi olla kyllästynyt haaveilevaan idealistimieheensä. Tilanne kärjistyi ja 

lopulta pariskunta päätyi avioeroon, jonka myötä Anna sai pariskunnan Alli-tyttären 

huoltajuuden. Eron myötä perhe-elämän huolista erkaantunut Matti kykeni omistautu-

maan aatteelliselle toiminnalle täysipäiväisesti.77 Tuolloin Viipurin Sanomista lähtemään 

joutunut Kurikka liittyi mukaan Suomessa järjestäytymään alkaneen työväenliikkeen toi-

mintaan. Kurikan henkilöhistorian pitkäaikaisena tutkijana tunnetun Donald J. Wilsonin 

mukaan Kurikka nousi liikkeen merkittävien johtohahmojen joukkoon 1890-luvun kulu-

essa ja täten päätyi vaikuttamaan myös Suomen ensimmäistä työväenpuolueen muodos-

																																																								
72 Kalemaa 1978, 68. 
73 Nokkala 1958, 43.  
74 Opintonsa kesken jättänyt A.B Mäkelä toimi ennen Viipurin Sanomiin liittymistä lähinnä kansakoulu-
opettajana sekä toimittajana Tapio-lehdessä, joka yhdistettiin vuonna 1889 Savo-lehteen. Hän oli Savo-
lehden ohella perustamassa myös kuopiolaista Uutta Kuvalehteä, jonka jälkeen hän viimein joulu-
kuussa 1892 siirtyi Viipurin Sanomiin. Ks. Soikkanen 1970, 32-33; Nokkala 1958, 39-41. 
75 Kalemaa 1978, 79-80. 
76 Kalemaa 1978, 58; Nokkala 1958, 43; Haltsonen 1954,169-177. 
77 Wild 1995, 29-31. 
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tumiseen vuosisadan lopulla, nousten näin yhdeksi tunnetuimmista henkilöistä suomalai-

sen sosialismin historian tutkimuksen näkökulmasta.78 Lehtimiehenä kirjoituksillaan ja 

kannanotoillaan paljon huomiota herättänyt Kurikka aloitti loppuvuodesta 1896 aputoi-

mittajana työskentelyn työväenasiaa ajaneessa Työmies- lehdessä. Kun lehden päätoimit-

tajan toiminut A.H. Karvonen erosi vuoden 1897 alussa virastaan, otti Kurikka vastaan 

hänen paikkansa lehden vastaavana toimittajana.79 Lehden myötä Kurikalla nähdään ol-

leen suuri vaikutusvalta Suomen työväenliikkeen toiminnan suuntaviivojen asettajana, 

sillä tuona aikakautena radikalisoitunut työväestö alkoi vähitellen pitää Työmiestä koko 

liikkeen yhteisenä ja yhtenäisenä äänenkannattajana.80  

 

Työmies oli perustettu vain kaksi vuotta ennen Kurikan päätoimittajan virkaan astu-

mista.81 Tuona aikana se oli keskittynyt lähinnä totuttamaan lukijakuntaansa sosialismin 

käsitteen esittelyyn, ottamalla käsittelyyn yksittäisiä esimerkkitapauksia sosialistisen työ-

väenliikkeen saavutuksista.82 ”Varovainen” linja oli osittain selitettävissä Työmieheen 

kuin myös suomalaiseen lehdistöön yleisestikin kohdistetuilla sensuuritoimilla, jotka pa-

kottivat toimittajat laatimaan maltillisia tekstejä.83 Tämän vuoksi esimerkiksi sosialismi-

termin käytössä oltiin hyvin varovaisia. Kurikan päätoimittajakauden aluksi vuodenvaih-

teessa 1897 haluttiin Työmiehessä sovittelevaan sävyyn korostaa yhteiskuntaluokkien vä-

listä yhteistyötä.84 Lehdessä todettiin, että tällainen linja palvelisi koko yhteiskunnan etua, 

sillä se ehkäisisi katkeruudesta ja vihasta muodostuvan erottelevan kuilun syntymistä 

pääoman ja ruumiillista työtä tekevien työläisten välille.85  

																																																								
78 Wilson 1999, 269. 
79 Soikkanen 1967, 282. 
80 Salmelin 1967, 107.  
81 Lehden ensimmäinen numero ilmestyi Helsingissä 2.11.1895. 
82 Salmelin 1967, 286-287. 
83 Ks. lisää esim. Salmelin 1967, 42-46. 
84 Matti Kurikka mainitaan ensimmäisen kerran lehden toimittajana 16.1.1897 julkaistussa Työmie-
hessä. Hänen lisäkseen lehteä toimittivat tuolloin af Ursin ja A.H. Karvonen. af Ursin lopetti toimituk-
sessa vain muutamaa viikkoa myöhemmin, jolloin toimitus jäi 6.2.1897 Kurikan ja Karvosen hoidetta-
vaksi. Kurikka jäi yksin vastaamaan toimituksesta vuotta myöhemmin, kun myös Karvonen virallisesti 
lopetti lehden toimittajana 8.1.1898 julkaistun numeron jälkeen. Kurikka toimi lehdessä ainoana vas-
taavana toimittajana kokonaisen vuoden, kunnes A.B. Mäkelä ryhtyi lehden toimitus sihteeriksi 
2.1.1899 alkaen. Samalla toimitukseen liittyi myös Eetu Salin, joka kuitenkin lopetti toimituksessa jo 
kuukautta myöhemmin, 8.2.1899. Kurikan ja Mäkelän toimittaja joukkoon liittyi 7.4.1899 Edward Wal-
pas. Mäkelä puolestaan nousi vastaavan toimittajan virkaan keväällä 1899, joskin muutos vahvistettiin 
vasta loppu kesästä, 11.8.1899, Kurikan lähdettyä Australiaan. Kurikka jatkoi Australiasta käsin Työmies-
lehdessä vaikuttamista kirjeenvaihtajan toimessa.  
85 Salmelin 1967, 287; Työmies 2.1.1897, ”Vuoden vaihteella”. 
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Työväenlehdistöä yleisesti tarkasteltaessa voidaan havaita, että artikkeleiden kirjoitus-

tyyli muovautui työväen radikalisoitumisen sekä sosialistisen terminologian yleistyessä. 

Suomalaisen työväenlehdistön tutkimukseen erikoistuneen Pentti Salmelinin mukaan 

etenkin Kurikan toimittajakaudesta alkaen kielenkäyttö lehdistön kirjoituksissa väkevöi-

tyi. Omaperäisestä kirjoitustyylistään huolimatta Kurikka käytti karkeaksi luonnehditta-

via sanontoja vain harvoin, ja samaa voidaan yleistäen sanoa Kurikan toimittajatoverina 

toimineen A.B. Mäkelänkin artikkelikirjoituksista.86 Jo aikaisemmin yhteistyötä Kurikan 

kanssa tehnyt Mäkelä siirtyi Viipurin Sanomista Työmiehen toimitussihteeriksi vuoden-

vaihteen 1898-1899 aikoihin. Mäkelällä oli tuolloin takanaan lyhyehkö ura kansakoulun-

opettajana sekä keskeytyneet yliopisto-opinnot, mutta myös kokemusta toimitustyöstä lä-

hes kahden vuosikymmen ajalta.87  

 

Työmiehen levikki oli vuosisadan lopulla suhteellisen laaja, sillä vuonna 1899 se lähenteli 

Helsingin Sanomia edeltäneen Päivälehden tilaajamääriä.88 Lehtitilausten pääpaino oli 

selvästi Helsingissä, mutta Työmies levisi tasaisesti myös muihin radikalisoituviin työvä-

enkeskuksiin. Huomattavaksi levikkikaupungiksi nousi vuosien 1897-1898 aikana eten-

kin Oulu,89 joka Työmiehen tilaajamäärissä ohitti muun muassa Turun ja Tampereen seu-

dut.90 Työmiehen kasvavaa merkitystä korosti myös sen julkaisujen määrän kasvu yhdestä 

kuuteen numeroon viikossa. Suositusta lehdestä tulikin vuoden 1899 alusta Helsingin ai-

noa suomenkielinen maanantaisin julkaistu lehti sekä ainoa suomenkielinen iltapäivä-

lehti. 91 Näin ollen Kurikan kirjoitukset saivat osakseen paljon huomiota. 

 

																																																								
86 Salmelin 1967, 280. 
87 August Bernhard Mäkelä (12.7.1863-28.2.1932) oli ennen Työmies-lehden toimitussihteerin virkaa toi-
minut Savon, Tapion ja Uuden Savon toimittajana vuosina 1888-1892. Hän oli osa Viipurin Sanomien 
toimitusta 1892-1894. Vuonna 1896 Mäkelä toimi Velikulta-pilalehden päätoimittajana. Lisäksi hän oli 
Minna Canthin ja af Ursinin kanssa toimittanut 1889-1890 Vapaita Aatteita nimistä lehteä Kuopiossa. 
Toimittajan töiden lisäksi hän oli toiminut kansakoulunopettajana Lappajärvellä. KS. Soikkanen 1967; 
Salmelin 1967, 198-199. 
88 Kalemaa 1978, 126. 
89 Oulussa suunniteltiin tuolloin myös paikallisen työväenlehden perustamista. Kevät talvella 1899 Ku-
rikka vierailikin Oulussa esitelmämatkalla, josta saadut varat asetettiin pohjarahastoksi kyseiselle lehti-
hankkeelle.  Kuitenkin Kaleva-lehden perustaminen Oulussa vuoden 1899 puolivälissä ilmeisesti johti 
työväenlehtisuunnitelmien hautautumiseen. Ks. esim. Salmelin 1967, 167.  
90 Salmelin 1967, 109. 
91 Salmelin 1967, 149. 
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Ylipäätään sanomalehdet olivat merkittävässä asemassa tuonaikaisen tiedonkulun kan-

nalta. Lehdistön vaikutusvaltaa tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että Suomessa suo-

menkielinen lehdistö oli kehittynyt vasta 1820-luvulla, kun kansakunnan rakentamisen 

peruslinjat olivat alkaneet muodostua. Tuolloin aikansa kansallisen kulttuurin luojat ku-

ten Elias Lönnrot, J. L. Runeberg, J.V Snellman ja Zachris Topelius herättivät Suomessa 

niin sanotun kansallishengen, jolla viitattiin ennen kaikkea kansanvalistukseen, kansalli-

sen korkeakulttuurin kehittämiseen sekä kansan oman kielen ja tapojen säilyttämiseen 

jälkipolville.92   

 

Noihin aikoihin kirkko oli pääasiallisesti vastuussa Suomen kansan lukutaidon opettami-

sesta, usein pakkokeinojakin käyttämällä.93 Kansan lukukokemukset rajoittuivat kuiten-

kin ennen sanomalehdistön yleistymistä useimmiten esimerkiksi katekismuksen tai mui-

den uskonnollisten tekstien ulkoaopetteluun.94 Sanomalehdistön merkitys alkoikin näkyä 

selvemmin vasta 1800-luvun lopulla, jolloin lennätinverkon kehitys sekä postin jakelu-

alueiden laajentuminen vaikuttivat lehtitietojen välitykseen sekä kansan keskuuteen saat-

tamiseen.95 Ennen sanomalehdistöä ajan tehokkain tiedotusväline oli kuulunut kirkolle ja 

sen saarnatuoleille. Kirkko oli nimittäin kyennyt taidokkaasti säätelemään millaisia uuti-

sia, ajatuksia ja aatteita se halusi joka sunnuntai jumalanpalveluksissaan kansan keskuu-

teen levittää. Etenkin luterilaisen uskon maissa saarnatuoleja oli hyödynnetty tehokkaasti 

valtion virallisten näkökantojen korostamiseksi kuuliaisille kansalaisille.96 Lehdistön 

synty ja lukutaitoisen kansanosuuden kasvu koulutuslaitoksen kehityksen myötä kuiten-

kin saivat aikaan saarnatuoleihin sidotun tiedonvälityksen valta-aseman murenemisen, 

sillä ihmiset alkoivat hankkia tietonsa lähteistä, jotka eivät enää kuuluneet kirkon vaiku-

tuspiirin alaisuuteen.97 Työväenlehtien tehtäväksi muodostuikin vuosisadan lopulla eten-

kin kansan aatteellinen kasvatus sekä aatteiden tulkinta. Kurikka korosti sekä kirjoituk-

sissaan että Työmies-lehden yleisessä linjauksessa tiedonhalun tyydyttämisen merkitystä, 

jolla oli hänen mukaansa työväestöä opettava ja kasvattava tarkoitus.98  

 

																																																								
92 Liikanen 2005, 230. 
93 Salmelin 1967, 31. 
94 Suomalaisesta koululaitoksesta sekä lukutaidon kehityksestä ks. Kaarninen 2007, 231-249. 
95 Salmelin 1967, 36-42. 
96 Ihalainen 2005, 152; Tommila 1988a, 29. 
97 Tommila 1988a, 30-33. 
98 Salmelin 1967, 262.  
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Painetun tiedon rinnalla pyrittiin myös vilkastuneella luento- ja puhetoiminnalla levittä-

mään tietoa kansan keskuuteen. 1890-luvun kuluessa Kurikka pitikin työväelle puhetilai-

suuksia, joissa hän taidokkaasti kuvaili kuulijajoukolleen muun muassa sosialismin para-

tiisia. Lisäksi hän kierteli raittiusliikkeen puolestapuhujana ainakin Oulussa, Kotkassa ja 

Tampereella.99 Juurikin raittiusaatteen ajaminen voimistui Työmiehessä selkeästi Kurikan 

päätoimittajakaudella raittiuspropagandan saavuttaessa työväenliikkeessä huippunsa 

yleisen juomalakon alkaessa huhti-toukokuussa 1898.100 

 

Työmiehessä Kurikan kirjoitustyyli oli lennokasta ja iskevää. Sitä voidaankin pitää yhtenä 

syynä lehden pikaisesti laajentuneen lukijapiirin ja levikin kasvuun.101 Kurikka julkaisi 

Työmiehessä laajoja artikkeleita, jotka käsittelivät aihepiirejä laidasta laitaan. Etenkin 

juuri kirkollisen instituution toiminta ja sen ristiriitaisuus kristillisiin opetuksiin nähden 

oli Kurikalle läheinen aihe. Vaikka hän usein kirjoituksissaan arvosteli kirkkoa kovin sa-

nakääntein, ei hänellä ollut tarkoitus loukata varsinaisesti itse kristillisyyttä. Vika oli hä-

nen mukaansa lähinnä kirkollisinstituutiossa, joka oli aikojen saatossa rakennettu kristil-

lisyyden ympärille. Todellinen kristinusko pohjautui Kurikan mukaan Jeesuksen opetuk-

sille, joita jokaisen tuli hänen mielestään pitää elämän ja tekojensa ohjenuorana. Kurikka 

näkikin Jeesuksen olleen ensimmäinen ja valaistunein sosialisti maanpäällä.102 Työmie-

hessä esiin noussut Kurikan kehittelemä uudenlainen kriisillisyyden konsepti oli yhdis-

telmä sosialismista sekä teosofiasta, jossa häntä kiehtoivat etenkin aikansa tunnetun te-

osofin, Madame H. P. Blavatskyn ajatukset.103 Kurikka oli tiedettävästi tutustunut teoso-

fian aatemaailmaan 1890-luvun aikana, jolloin hän julkaisi Työmiehenkin sivuilla teoso-

fishenkisiksi tulkittuja artikkeleita.104  Aatteena teosofia herätti työväen keskuudessa vil-

kasta keskustelua ja erityisesti työväenliikkeen johdon piirissä voimakasta vastustusta.105   

 

																																																								
99 Kalemaa 1978, 109. 
100 Salmelin 1967, 310. 
101 Haltsonen 1954, 169-177. 
102 Wild 1995, 28-30. 
103 Saikku 2012, 271. Teosofia oli yksi 1800-luvun lopun sekä 1900-luvun alun huomattavimmista aate-
virtauksista, joka asettui yhteiskunnallisilla keskustelukanavilla avoimesti nostamaan esiin sosialismin 
luokkataisteluopin sijaan ajatuksia rakkauden oppista, ihmisen henkisestä kehityksestä sekä materialis-
mista luopumisesta. Ks. esim. Pollari 2012, 50-51. 
104 Nokkala 1958, 221; KS. Työmies 5.11.1899 ”Kaksi ateistia” M. K-a., Työmies 12.11.1899, ”Kaksi ateis-
tia” M. K-a. 
105 Pollari 2012, 50-51. 
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Eräässä Työmiehen pääkirjoituksessaan Kurikka pyrki selventämään vallalla olleiden yh-

teiskunnallisten aatteiden eroja. Kirjoituksessaan hän totesi anarkismin pyrkineen julista-

maan kaikkien sotaa kaikkia vastaan, sosialismin taas pyrkiessä kitkemään yhteiskun-

nasta vain loisruohot ja säilyttämään kaiken tarpeellisen ja hyödyllisen. Kirjoituksen mu-

kaan ihmiset olivat kuin lehtiä samassa puussa, jossa kaikille riittää aurinkoa, kunhan he 

vain järjestäytyvät sopusointuisesti valoa vastaanottamaan. Tätä varten ihmisten tuli 

muun muassa vapautua liberalismin aikaansaamasta sekasorrosta ja ryhtyä vastustamaan 

orjuutta. Kurikan mukaan vain alistumalla keskinäiseen sopusointuun he kykenisivät jäl-

leen nauttimaan rauhasta sekä onnellisuudesta keskuudessaan.106 Kurikan ajatusmaail-

masta tarkasteltuna loisruohoja ilmeisimmin edustivat kapitalistiset suuryritykset sekä 

tehtaanjohtajat, kirkkoinstituutio sekä tsaarivalta, jotka kukin osaltaan alistivat työväen-

luokkaa, saaden ihmiset kilpailemaan töistä keskenään ja toimimaan yhteiskuntajärjestel-

män sätkynukkeina, vailla omaa ääntä. Tämänkaltaiset vertauskuvat olivat hyvin tyypil-

lisiä hänen kirjoitustyylilleen, sillä usein hän pyrki hyvin kuvainnollisin esimerkein esit-

telemään lukijoille näkökantoja yhteiskunnan eri ilmiöistä ja etenkin siitä, kuinka työväki 

voisi yhteen liittyessään itse valita sosialismin aatteen omakseen ja sen apuun tukeutu-

malla parantaa olojaan sekä asemaansa.107 Voimakkaasti luokkajakoisessa yhteiskun-

nassa vahvan työväestön tuen taakseen saanut Kurikka kirjoituksillaan sai vastustajak-

seen entiset nuorsuomalaiset toverinsa, jotka eivät olleet lainkaan tyytyväisiä hänen uu-

teen aatteelliseen linjaansa.108  

 

Kurikan suosio alkoi tulla kautensa loppuun myös muiden tahojen osalta. Yhteiskunnal-

lisen ilmapiirin muutoksen taustalla vaikutti Suomen epävakaa poliittinen tilanne, sekä 

ensimmäisen sortokauden aloittanut keisari Nikolai II antama Helmikuun manifesti.109 

Ankarat venäläistämistoimet Suomessa käynnistäneen manifestin vastapainoksi alettiin 

valmistella suuren joukkoadressin kokoamista, jota varten kutsuttiin koolle kokous.110  

Kuitenkin työväen johtajat ja erityisesti Kurikka suljettiin kyseisen hankkeen ulkopuo-

lelle. Kurikka käsitti toimet tahalliseksi työväenjohdon syrjäyttämiseksi ja tästä katkeroi-

tuneena hän kirjoitti 3.3.1899 Työmiehessä ”Haaksirikkoon jouduttua” –pääkirjoituksen, 

																																																								
106 Työmies 13.2.1899, ”Järjestäytyminen” M.K-a. 
107 Ks. esim. Työmies 17.2.1899 ”Lääkärit tulevat avuksi” M.K-a. 
108 Kalemaa 1978, 109. 
109 Vahtola 2003, 242. 
110 Soikkanen 1967, 297-288. 
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jossa hän vaati työväestöä olemaan kirjoittamatta nimeään salaperäisiin papereihin, ad-

ressin keruuseen viitaten. Tämän seurauksena etenkin useat sanomalehdet hyökkäsivät 

kirjoituksissaan kiivaasti kohti Kurikkaa, Työmiestä ja koko työväenliikettä.111 Lisäksi 

Työmies-lehden toimituksesta katkaistiin sähköt ja toimitus häädettiin ulos sille vuokra-

tuista toimitiloista. Nämä tapahtumat herättivät suurta huomiota työväenliikkeen pii-

rissä.112 Kaiken kaikkiaan artikkelin pohjalta noussut kohu oli hämmentävä, sillä Kuri-

kalla ei missään vaiheessa ollut mitään itsessään adressia vastaan. Hän oli vain vakaasti 

sitä mieltä, ettei adressia tullut allekirjoittaa, ennen kuin työväenliikkeen johtajatkin olisi 

otettu tasavertaisesti huomioon ja kutsuttu keskustelemaan adressin kokoamista koske-

viin neuvotteluihin. Asia kuitenkin käännettiin kuulostamaan siltä, että Kurikka olisi yk-

sinkertaisesti vastustanut adressia ja näin ollen aktiivisesti venäläismielisenä puoltanut 

Helmikuun manifestia.113 

 

Huhtikuussa 1899 Kurikka haluttiin ulos myös lehden päätoimittajan virasta. Kurikka ei 

kuitenkaan suostunut eroamaan toimestaan vapaaehtoisesti. Vastustuksesta huolimatta 

hänen uransa Työmiehen päätoimittajana oli tullut päätepisteeseensä ja virkaan valittiin 

huhtikuussa 1899 A.B. Mäkelä, joskin virallisesti kyseinen muutos vahvistettiin vasta sa-

maisen vuoden elokuussa.114  

 

Työmiehessä tapahtuneista muutoksista huolimatta Kurikka pyrki viimeiseen asti vaikut-

tamaan suomalaisen työväenliikkeen toimintaan ja uuden linjauksen muodostumiseen, 

jossa ei ollut hänen mukaansa sijaa väkivaltaiselle vallankumoukselle. Kurikan omien 

sanojen mukaan hänen yhteiskuntaihanteensa eivät rakentuneet vihalle, joka tuhoaa, vaan 

rakkaudelle jolla oli kyky luoda uutta. Kurikan esittämä näkemys edusti selkeästi uto-

piasosialismin aatesuuntausta, sillä hän uskoi, että tällainen yhteiskunta olisi mahdollista 

saada aikaan oikeudenmukaisuudella, rakkaudella ja humaanilla toiminnalla.115 Niinpä 

suomalaisen työväen suuntautuminen marxilaisuuteen kevään 1899 aikana oli Kurikalle 

																																																								
111 Soikkanen 1961, 67-68. 
112 Soikkanen 1961, 67-68. 
113 Soikkanen 1967, 77-79. 
114 Päätoimittajan vaihdoksen yhteydessä uudeksi toimitussihteeriksi A.B. Mäkelän tilalle tuli Edward 
Walpas Hänninen, joka myöhemmin nousi myös lehden päätoimittajan virkaan, Mäkelän jättäessä leh-
den toimituksen elokuussa 1900. Ks. Salmelin 1967, 198-201. Samainen Edvard Valpas (nimen kirjoitus-
asu vaihtelee) on ilmeisimmin 1936 kirjoittanut loppusanat Matti Halmisen Sointulasta kertovaan muis-
telmateokseen. Ks. Halminen 1936.  
115 Wild 1995, 31-32. 



	 28	

valtaisa takaisku niin aatteellisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla.116  Kurikan sosia-

lismi erosi valtavirrasta selkeästi, sillä hän ei hyväksynyt Karl Marxin -teoriaan sidon-

naista materialistista historiakäsitystä eikä luokkataisteluoppia.117 Kun työväen johtohen-

kilöt sittemmin vakaasti asettuivat marxilaisuuden kannalle, oli Kurikan omanlaisensa 

ihanteellisen sosialismin ihailijana irtaannuttava liikkeestä, jossa hänen laatimaansa val-

tavirrasta poikkeavaa liikkeen ohjelmaehdotusta oli vain pilkattu.118  

 

1.5. Kurikka johdattaa Kalevan Kansan Australiaan 

 

Suomen työväenliikkeeseen ja vallitsevaan poliittiseen ilmapiiriin pettynyt Kurikka alkoi 

todenteolla punnita vaihtoehtojaan. Venäjän hallinnon painostuksen ja sortotoimien alla 

Suomi oli muuttunut hänen silmissään maaksi, jossa hänen ajamansa aatesuuntaukset ei-

vät mahtuneet kukoistamaan huonojen johtajien ja vääristyneiden ihanteiden vallitessa. 

Kurikka alkoikin mielessään kehitellä mallia yhteiskunnalle, joka pohjautuisi täysin uu-

denlaisille arvoille. Hän visualisoi Thomas Moren, Leo Tolstoin, Charles Fourierin sekä 

Robert Owenin edustamassa utopiasosialismin hengessä mallia ihanneyhteiskunnasta, 

jossa Suomen kansa voisi kukoistaa vailla kapitalismin kahleita.  Kurikka oli varma, että 

jopa kymmenet tuhannet työmiehet olisivat valmiita seuraamaan häntä, kunhan hän vain 

ensiksi saisi suunnitelmansa aluilleen.119  

 

Kurikan suunnitelmat eivät jääneetkään vain ajatuksen tasolle, sillä tuumasta toimeen 

tarttunut Kurikka mainosti toukokuussa 1899 Työmiehen etusivulla Australiaan suunni-

tella olevaa siirtolahankettaan.120 Asian tiimoilta järjestetyt kokoontumiset osoittautuivat 

varsin menestyksekkäiksi ja suoranainen yleisöryntäys yllätti varmasti Kurikankin. En-

simmäinen siirtolan perustamista koskeva kokous aloitettiin Helsingin nuorisotalolla, 

mutta sen tilat eivät riittäneet kaikkien 800 innostuneen kuulijan joukolle. Niinpä ko-

kousta päätettiin jatkaa myöhemmin iltapäivällä suuremmissa tiloissa Mäntyniemellä. 

Kokouksessa Kurikka selosti, kuinka ihmisten tulisi kääntää selkänsä kapitalismille ja 

																																																								
116 Soikkanen 1961, 67-71; Wild 1995, 31-32. 
117 Nokkala 1958, 217.  
118 Haltsonen 1954,169-177. 
119 Kalemaa 1978, 135-137. 
120 Työmies 12.5.1899, ”ilmoitus”. 
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perustaa oma sosialistinen ihanneyhteisönsä kauas Suomen riistäjäjoukosta.121 Kokouk-

sen keskustelujen pohjalta Kurikka valtuutettiin henkilökohtaisesti lähtemään Australi-

aan, jossa hän voisi tarkastella läheisemmin maan oloja ja siirtolalle soveltuvuutta. Han-

ketta eteenpäin viemään perustettiin 14.5.1899 Kurikan toimesta myös Elias Lönnrotin 

keräämien Kalevala-kansalliseepoksen runokokoelmien hengessä Kalevan Kansaksi ni-

metty siirtolaisseura.122 

 

Kurikka kirjoitti Kalevan Kansan tehtävästä Työmiehessä tyylilleen uskollisesti esittele-

mällä kotimaan kauhukuvat ja vertaamalla niitä upeaan elämään siirtolassa, jossa ihan-

neyhteiskunta voitaisiin luoda tyhjästä ja jossa kotimaan kulttuuri säilyisi puhtaana tule-

ville sukupolville. Hän totesi, että vaikka tuhansien järvien maa olikin suomalaisille tär-

keä, niin tärkeämpää kuitenkin olisi kansallisen hengen säilyttäminen. Hänen mukaansa 

valtion kirkkoa ja oikeuslaitosta ohjattiin rahanvallan keinoin ja kansan enemmistön hy-

vinvoinnin kustannuksella. Tällaisen vallan armoilla elämisen oli tultava loppu ja Kuri-

kan johdolla halukkaat seuraajat voisivatkin lähteä istuttamaan uutta suomalaisen kult-

tuurin taimea uuteen maahan. Siellä ihmisten ei tarvitsisi kamppailla olemassaolostaan, 

eikä ketään voitaisi orjuutta työvoimana toisten ihmisten hyväksi. Tässä uudessa maassa 

elettäisiin keskinäisessä sopusoinnussa, eikä siellä olisi lainkaan kapakoita, vankiloita, 

porttoloita eikä kasarmeja.123 Kurikan kauniit ja ennen kaikkea vakuuttavat sanat maala-

sivat ihmismieliin kauniita maisemia ja Kurikka sai lyhyessä ajassa hankkeelleen laajan 

seuraaja joukon.     

 

Me lähdemme itse perustamaan itsellemme uutta kotimaata, luomaan uutta 

yhteiskuntajärjestystä ja uutta suomalaista kulttuuria – näin minä olen asi-

asta ajatellut. Ja näillä perusteilla olen valmis Jumalan avulla uhraamaan 

voimani tämän suuren aatteen toteuttamiseksi.124 

 

																																																								
121 Ks. Työmies 15.5.1899 ”Kalevan Kansa” & Työmies 19.5.1899, ”Kalevan Kansalle”. M. K-a. 
122 Peltoniemi 1985, 31-32. Wild 1995, 21. 
123 Työmies 19.5.1899, ”Kalevan Kansalle”. M. K-a.  
124 Työmies 19.5.1899, ”Kalevan Kansalle”. M. K-a.  
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Näin ylevin sanakääntein Kurikka julisti hankkeensa tavoitteita. Kurikan kirjoituksista ja 

hänen pitämistään esitelmistä välittynyt innostuneisuus epäilemättä inspiroi hänen seu-

raajiaan.125 Uusi kotimaa oli lupaus uudesta alusta ja uudesta mahdollisuudesta menestyä. 

Kurikka oli yhteiskuntakokeilunsa suhteen hyvin toiveikas. Hän kirjoitti luottavaisin mie-

lin Työmiehessä siitä, kuinka hän uskoi eurooppalaisten ihmisten alkavan lähivuosina et-

siä uusia yhteiskuntamuotoja vanhojen tilalle. Kurikka uskoi, että harmoniaa elämäänsä 

kaipaavat ihmiset alkaisivat hakeutua hänen perustamansa siirtolan kaltaisiin paikkoihin 

aloittamaan uutta elämää osana uudenlaista yhteiskuntajärjestystä, jossa ei olisi sijaa tu-

levaisuudessa raunioksi ajautuvalle kapitalismille tai sen edustamille yhteiskunta-

normeille.126  

 

Kurikka oli valmistautunut lähtemään käytännön asioiden selvitysmatkalle Australiaan jo 

loppukesästä 1899 perehtyäkseen muun muassa Pohjois-Australian luontoon, jota oli ke-

huttu uudisasutukselle suotuisaksi. Tämän jälkeen hänen tarkoituksensa oli palata takai-

sin Suomeen ja kierrellä ainakin suurimmissa kaupungeissa pitämässä julkisia esitelmiä 

havainnoistaan. Raha-asioissa Kurikka toivoi Australiassa Queenslandin hallituksen ole-

van halukas tukemaan hanketta, mikäli tuo alue valikoituisi sopivaksi kohteeksi siirtolan 

perustamiselle.127   

 

Kaikki tahot eivät kuitenkaan olleet Kurikan tapaan yhtä toiveikkaita Kalevan Kansan 

siirtolahankkeen onnistumisen suhteen.  Kurikkaa kohtaan osoitettiinkin laajaa kritiikkiä 

ja hänelle ivailtiin muun muassa ajan yhteiskuntaa satiirisesti kuvailevissa pilalehdissä, 

kuten Velikullassa ja Matti Meikäläisessä.128 

 

																																																								
125 Wild 1995, 32. 
126 Työmies 19.5.1899, ”Kalevan Kansalle”. M. K-a.  
127 Työmies 19.5.1899, ”Kalevan Kansalle”. M. K-a.   
128 Ks. esim. Velikulta 13.1.1899 & 18.5.1899. Matti Meikäläinen 17.2.1899, 28.4.1899, 9.6.1899 & 
4.8.1899. 
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Kuten yllä olevasta Matti Meikäläisessä julkaistusta kuvasta ja sen esiintuomasta kärjis-

tetystä sanomasta voidaan havaita, että Kurikkaan liitettiin varsin negatiivisia ominais-

piirteitä. Kuvan yhteyteen liitetyssä laulussa häntä kuvataan yhteiskunnan hajottajaksi, 

joka julkeasti mielipiteitään esittävän johtajan maineen ansainneena johdattaa nyt seuraa-

jansa arveluttavien aatteiden turvin merten yli. Piirroksen laatija kuvaa Kurikkaa ironi-

sesti Kalevalan muinaissankarina, joka ohjaa veneessä kuuliaisesti istuvaa Kalevan Kan-

san joukkoa määrätietoisesti eteenpäin keskellä aavaa merta. Vieressään Kurikalla on kir-

janen, jonka kannesta voidaan etäisesti erottaa kirjainyhdistelmät ”MOS vai JE”, joilla 

viitataan epäilemättä vuonna 1898 julkaistuun Kurikan kirjoittamaan Mooses vai Jeesus 

–teokseen.   

 

Kuvaa ja erittäin ivallista ”ilolaulua” tarkasteltaessa korostuu entisestään ajatus siitä, että 

Kurikasta todella haluttiin erinäisten tahojen toimesta eroon, mieluiten pysyvästi. Kysei-

sen pilakuvan lisäksi Kurikka asetettiin naurunalaiseksi suomalaisen lehdistön lisäksi 

Kuva	1.	Kuva	1.	Matti	Meikäläinen	4.8.1899.	"Matti	Kurikan	lähtö".	
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myös ruotsinkielisen Fyren-lehden kuvissa useampaan otteeseen.129 Tämänkaltaisesta pil-

kanteosta huolimatta Kurikka ei lannistunut, saati luovuttanut siirtolahankkeensa eteen-

päin ajamista. Kuva suomalaisten asuttamasta täydellisestä ihanneyhteiskunnasta siinsi 

kirkkaana hänen mielessään, kun hän joukkoineen lähti elokuussa 1899 Hangon sata-

masta kohti Australian Queenslandia. 130 

 

Australiaan saavuttuaan Kurikka ja tätä seurannut suomalaisjoukko aloittivat työt Maree-

basta Chillagoeen valmistuvan rautatien rakennustyömaalla.131 Kurikka oli joukkonsa 

kanssa ottanut rautatiealueesta urakakseen metsän raivauksen noin 15 kilometrin alueelta. 

Chillagoeen alueelle hän rakensi seuraajiensa kanssa telttaleirin, jota kutsuttiin ylväällä 

nimellä El Doradoksi. Suurimmillaan Kurikan leiriin kuului 28 henkeä. Tämän rauta-

tietyömaan piti olla joukolle vain väliaikainen etappi, jossa he keräisivät varallisuutta 

varsinaisen ihanneyhteiskuntansa perustamiseksi.132  

 

Siirtolaisuus kukoisti vuosisadan vaihteessa ja esimerkiksi Englannin siirtomaahallitus 

tuki rahallisesti Australiaan matkaavia siirtolaisia ja heidän perheitään.133 Vallallaan ole-

van matkustushalun, niin sanotun Australian kuumeen, tiedettiin polttelevan useiden 

miesten mielessä, mutta Työmiehen kirjoituksissa matkaa harkitsevia kehotettiin odotta-

maan, että toimittaja Kurikka ehtisi välittää lisätietoja maan oloista.134 Matkaltaan Ku-

rikka kirjoitti lehtiraporttien lisäksi jatkuvasti kirjeitä myös tyttärelleen Ailille, joka oli 

jäänyt äitinsä luo Suomeen.135  

 

Kuluvan syksyn ja talven aikana Kurikalle ja hänen seuraajilleen alkoi hiljalleen valjeta, 

ettei siirtolan perustamiseen tarvittavien varojen hankinta ollut mahdollista Australian 

kehnolla palkkatasolla työskennellen. Kurikan harmiksi australialaiset näkivät Suomesta 

saapuneen siirtolaisjoukon lähinnä halpana työvoimana.136 Edes maan hallitus ei ollut niin 

myötämielinen siirtolaishanketta kohtaan kuin Kurikka oli toiveissaan elätellyt. Päättä-

väisesti siirtolahanketta eteenpäin ajanutta Kurikkaa oli kuitenkin vaikea lannistaa. Hän 

																																																								
129 Ks. esim. Fyren 1898 n:o 20 & Fyren 1899, n:o 15. 
130 Wild 1995, 33. 
131 Wild 1995, 33. 
132 Peltoniemi 1985,35-37; Työmies 20.11.1900, ”Lähellä päämäärää”, M. K-a. 
133 Työmies 21.10.1899, ”Australiankuume tuntuu”. K-H-lä. 
134 Työmies 21.10.1899, ”Australiankuume tuntuu”. K-H-lä. 
135 Peltoniemi 1985, 35. 
136 Työmies 25.1.1900. 
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yritti jopa toimittaa Australian hallitukselle itse laatimaansa yksityiskohtaista ohjelmaa, 

jossa esiteltiin hänen oma näkemyksensä siirtolaisuuden oikeaoppisesta järjestämisestä. 

Hänen esitystään ei kuitenkaan hallituksen toimesta huomioitu ja tästä Kurikka kirjoitti 

suivaantuneena myös suomalaiselle lehdistölle.137 Hänen mukaansa Australian hallitus 

edisti siirtolaisuutta yksinomaan mitä itsekkäimmässä kapitalistisessa tarkoituksessa ja 

kehotti suomalaisia odottamaan kevääseen, josko hallitus alkaisi kuunnella paikallisia sa-

nomalehtiä, jotka puhuivat myönteisesti suomalaissiirtolaisuuden puolesta.138 

  

Kurikan yhteiskuntahaaveet ja siirtola eivät yrityksestä huolimatta kehittyneet Chillagoen 

rautatien varteen kyhäiltyä telttaleiriä pidemmälle. Tampereen Sanomat kirjoitti Kurikan 

siirtolan epäonnistumisesta yksityisen haaveilijan utuisiin mielikuviin perustuvana kokei-

luna, joka oli nojautunut vain innoittelijan korulauseisiin.139 Kalevan kansan oli ollut ”tar-

koitus toimia nykyisen mädän yhteiskunnan kirkastettuna uudistajana ja tehdä ihmiskunta 

onnelliseksi Kviinslannin aroilla.”140 Nyt Kalevan Kansa oli kirjoituksen mukaan kuiten-

kin herännyt unelmistaan, eikä heitä kohdannut arki ollut osoittautunut kaikkia kohtaan 

armolliseksi.141   

 

*** 

 

Innokkaasti aatteiden mukaan ajautunut 37-vuotias Matti Kurikka oli ehtinyt kokea elä-

mässään paljon. Hän oli opiskeluaikanaan tutustunut aikansa liberaaleihin aatteisiin, jotka 

pyrkivät tieteen avulla valistamaan kansaa myös pienessä Venäjän hallinnon alaisessa 

Suomessa. Etenkin Minna Canthin voidaan katsoa vaikuttaneen nuoreen Kurikkaan pal-

jon. Canth kannusti häntä tutustumaan uusiin ideologioihin ja esitteli hänelle muun mu-

assa Leo Tolstoin tuotantoa. Tämän jälkeen Kurikka oli kuitenkin keskeyttänyt opintonsa, 

kokeillut uraa näytelmäkirjailijana sekä novellistina, mennyt naimisiin ja menettänyt alle 

vuoden ikäisen esikoispoikansa.  

 

																																																								
137 Karjalatar 4.1.1900, ”Kwiinslannista”. 
138 Työmies 8.12.1899, ”Kwiinslannista II”. M. K-a. & Työmies 4.1.1900, ”Kwiinslannista 5. Tärkeä 
käänne”. M. K-a. 
139 Tampereen sanomat, 3.2.1900. 
140 Tampereen sanomat, 3.2.1900. 
141 Tampereen sanomat, 3.2.1900. 
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Vuosisadan viimeisin vuosikymmen oli tuonut Kurikan elämään suuria muutoksia. Hän 

oli eronnut vaimostaan Annasta ja luopunut tyttärensä Ailin huoltajuudesta. Hän oli toi-

minut päätoimittajan virassa kahdessa suuressa sanomalehdessä, joista toisen hän oli aja-

nut vararikkoon ja toisen toimituksesta hänet suorastaan ajettiin ulos. Viipurin Sanomissa 

hänen kirkollisvastaiset kirjoituksensa olivat hankkineet hänelle vihamiehiä lukijakun-

nasta, joka ei ollut valmis keskustelulle kirkon valta-aseman kyseenalaistamisesta. Työ-

miehessä taas Kurikan päätoimittajakausi oli ajoittunut Suomen työväenliikkeen radika-

lisoitumisen kanssa samalle aikavälille ja hänen kirjoituksensa saivat osakseen laajaa 

kannatusta. Samaan aikaan Kurikka vahvisti asemaansa liikkeen johtotehtävissä. Kurikan 

entiset nuorsuomalaiset toverit eivät kuitenkaan arvostaneet hänen saavuttamaansa ase-

maa työväenliikkeen keulakuvana. Lopulta suomalainen työväenliike päätyi kannatta-

maan marxilaista linjaa, jota Kurikka henkilökohtaisesti vastusti.  

 

Kurikka ei uskonut, että työväkeä tulisi johdattaa marxilaisen teorian mukaiselle luokka-

taistelun tielle, vaan pikemminkin pyrkiä ihanteellisen sosialismin avulla kohti harmoni-

alle rakentuvaa yhteiskuntaa. Suomessa työväenliike käänsi Kurikalle selkänsä, eikä yh-

teiskunta ollut valmis kuulemaan hänen näkemyksiään kirkkoinstituution väärinkäytök-

sistä ja muista epäkohdista, joihin hän yritti kirjoituksillaan vaikuttaa.  

 

Kurikan päättäväinen yritys perustaa uusi ihanneyhteiskunta Australiaan sai osakseen yl-

lättävänkin paljon kannatusta. Kuitenkin siirtolahanke päätyi pian talousvaikeuksiin, sillä 

Australia ei ollut kiinnostunut tukemaan suomalaisjoukon yritystä rahallisesti tai asutuk-

seen soveliaita alueita luovuttamalla. Siirtolahankkeen epäonnistumisesta huolimatta Ku-

rikka ei kuitenkaan suostunut luopumaan ihanneyhteiskunta suunnitelmistaan, vaan suun-

tasi seuraavaksi aivan uudelle alueelle niitä toteuttamaan.  
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2. Ajan alku Sointulassa 
  

2.1. Kanadansuomalaiset siirtolaiset kaipaavat muutosta 

 

Siirtolastahaaveistaan luopumaan joutunut Kurikka jatkoi matkaansa Australiassa yksin 

ilman seuraajiaan, sillä Venäjän vastenmielisen hallinnon alaisuudessa olevaan Suomeen 

hän ei halunnut palata.142 Samoihin aikoihin myös siirtolaisten kuljetukset Suomesta 

Australiaan lakkautettiin ainakin toistaiseksi.143 Kurikka työskenteli Australiassa muun 

muassa sokeriruokoviljelmällä ja jatkoi kirjeenvaihtajana Työmiehelle.144 Hänen seuraa-

jansa hajaantuivat omille teilleen, osan ryhtyessä viljelemään maata ja osan jatkaessa 

työnhakua kaukaisemmilta seuduilta.145 Muutamat Kurikkaa Australiaan seuranneista 

miehistä jatkoivat pettyneinä matkaansa, ajautuen töitä etsiessään Kanadan länsiranni-

kolle, aina Brittiläiseen Kolumbiaan asti. Mukanaan he veivät uutiset Australian epäon-

nistuneesta ihanneyhteisökokeilusta sekä sen johtajahahmona toimineesta Matti Kuri-

kasta.146   

 

Ensisilmäyksellä Kanada vaikutti työläisen paratiisilta, sillä siellä töitä riitti kaikille ha-

lukkaille. Todellisuus vallitsevien olojen taustalla kuitenkin osoittautui synkäksi. Töitä 

oli toki tarjolla paljon, mutta työolosuhteet etenkin kaivostyöläisten keskuudessa olivat 

olleet onnettomat jo pitkään.  Lukuisat innokkaat työläiset olivat alun perin lähteneet ko-

timaastaan siirtolaisiksi paremman elämän toivossa, päätyen kuitenkin uudessa maassa 

työskentelemään matalapalkkaisissa töissä ja epäinhimillisissä työolosuhteissa. Esimer-

kiksi Kanadan alueelle oltiin alettu siirtolaisten toimesta muuttaa vuoden 1882 tienoilla, 

jolloin Canadian Pacific Railwayn eli ensimmäisen mantereen ylittävän rautatien raken-

nustyöt aloitettiin. Radan eteläisen osion valmistuttua suomalaisista siirtolaisista koos-

tuva työväestö Brittiläisen Kolumbian alueella jakaantui pääasiassa ryhmiin, jotka työs-

kentelivät viljelijöinä tai rautatieverkoston parissa. Loput heistä muuttivat Vancouverin 

																																																								
142 Wild 1995, 33. 
143 Työmies 25.1.1900. 
144 Peltoniemi 1985, 39; Wild 1995, 33-34. 
145 Pieni joukko heistä asettui viljelemään maata alueella, johon myöhemmin kehittyi Finnburyn yhteis-
kunta. Tiedettävästi ainakin 1980-luvulla alueella asui yhä Kurikan joukon jälkeläisiä. Ks. Peltoniemi 
1985, 39. 
146 Scott 2017, 90. 
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saarelle, Nanaimon läheisille hiilikaivoksille, jotka kyllä takasivat vakaan toimentulon, 

mutta työ niissä oli erittäin vaarallista ja raskaat työvuorot venyivät tavallisesti 10-12 

tuntisiksi.147  

 

Kaivostyöläisten vapaa-ajan aktiviteetit koostuivat pitkälti kahdesta tarjolla olevista viih-

dytyskeinoista – alkoholista sekä tappeluista.148 1900-luvun alkuun mennessä suomalaisia 

siirtolaisia oli Pohjois-Amerikkaan asettunut 85 000, mikä on varsin pieni luku siihen 

nähden, että tanskalaisia siirtolaisia oli 172 000, norjalaisia 367 000 ja ruotsalaisia 635 

000. Tämä merkitsi, että parhaat maa-alueet oli siis jo asutettu ennen kuin muuttoaaltoon 

liittyneet Suomen siirtolaiset alkoivat saapua uudelle mantereelle.149 Siirtolaisten mää-

rästä esitettyihin lukemiin voidaan kuitenkin suhtautua varauksella, sillä ennen vuotta 

1918 suomalaiset laskettiin kansalaisuutensa puolesta usein venäläisiksi tai ruotsalai-

siksi.150 

 

Eri maista lähtöisin olevat työläiset toivat mukanaan oman kulttuuri-identiteettinsä ja 

etenkin suomalaisten joukossa nationalismi eli voimakkaana. Suomi oli siirtynyt 1800-

luvun alussa Ruotsin vallan alaisuudesta Venäjän hallinnon piiriin, jolloin Venäjä oli 

myöntänyt maalle autonomisen itsehallintaoikeuden. Tämä autonomia oli toiminut hyvin 

ennen Venäjän aloittamia sortotoimia vuosisadan loppupuolella.151 Nyt sortotoimet ajoi-

vat yhä useammat liikkeelle kotimaastaan, sillä yksi ensimmäisistä käytännön venäläis-

tämistoimista oli Suomen suuriruhtinaskunnan sotajoukkojen yhdistäminen Venäjän ar-

meijaan, mikä tarkoitti sotapalvelukseen kutsuntoja laajalle osalle väestöstä. Siirto-

laiseksi lähteminen oli useiden työikäisten nuortenmiesten ainoa keino välttyä päätymästä 

osaksi Venäjän sotakoneistoa. Tätä asevelvollisuuslain uhkaa pidetäänkin yhtenä merkit-

tävimmistä syistä siirtolaisuuden kasvulle.152 

 

Pakokeinoksi valikoitunut siirtolaisuus ei kuitenkaan osoittautunut ongelmattomaksi, 

sillä uudessa maassa suomalaisten sopeutumista työläisten keskuuteen nähtiin hidastavan 

																																																								
147 Wild 1995, 22-23. 
148 Wild 1995, 24. 
149 Scott 2017, 87. 
150 Raivio 1975, 111.  
151 Scott 2017, 88. 
152 Lähteenmäki 1989, 27. 
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vaikeus oppia englannin kieltä. Uuden ja varsin hankalan kielen osaamattomuutta seura-

sivat kommunikaatio-ongelmat, joiden vuoksi muista eristäytynyttä suomalaisjoukkoa 

alettiin nimittää ”tyhmiksi venäläisiksi muukalaisiksi”. Kärjistyvä tilanne johti väistä-

mättä alkoholin kulutuksen lisääntymiseen, sekä sen vaikutuksen alaisena tappeluihin 

ajautumisiin.153 Kaivosten omistajille alkoholin kulutusmäärät ja työläisten väliset riidat 

eivät olleet ongelma, sillä oli heidän etunsa mukaista, etteivät työläiset tulisi toimeen liian 

hyvin keskenään ja näin ollen yhteismielin perustaisi minkäänlaisia yhdistyksiä omia etu-

jaan ajamaan.154  

 

Pohjois-Amerikassa elinolosuhteisiin syvästi pettyneet suomalaiset pysyttelivät omissa 

oloissaan, mutta halu muutokselle näkyi esimerkiksi ensimmäisen raittiusseuran perusta-

misena Wellingtoniin talvella 1890.155 Seura nimettiin Lännen Ruskoksi ja sen tavoitteena 

oli yhdistää suomalaiset työläiset tarjoamalla heille vakuutuksia ja hoitoa tapaturmien ja 

sairastumisen varalle sekä ennen kaikkea taivutella työväki luopumaan alkoholin käy-

töstä.156 Lännen Rusko oli 27. SKRV:n eli Suomalaisen Kansallisen Raittius- ja Veljeys-

järjestön alaisuuteen perustettu seura.157 Seuran perustamisen jälkeen North Wellingtonin 

hiilikaivoksella puhkesi lakko, jonka seurauksena kaivoksen omistaja James Dunsmuir 

kieltäytyi palkkaamasta lakkolaisia takaisin töihin. Näin ollen työläiset joutuivat muutta-

maan kaivoksilta ja heidän mukanaan myös raittiusseuran toimipaikka vakiinnutettiin hii-

likaivosten läheisyydessä sijainneeseen Nanaimoon.158 

 

Tällaisten olojen vallitessa vuosisadan vaihteessa suomalaiset kaivostyöläiset alkoivat 

keskustella tulevaisuudestaan ja ajatuksen tasolla pohtia mahdollisuutta jättää työyhteisö 

taakseen ja aloittaa alusta muualla. He olivat kuulleet ranskalaisen utopiasosialisti Char-

les Fourierin ajatuksille pohjautuvasta uudenlaisesta yhteisömallista, joka yksinkertai-

sesti selitettynä pohjautui omavaraistalouteen ja yhteistoimintaan siten, että perustetta-

vassa yhteisössä työt ja voitot jaettiin yhteisön jäsenten kesken tasan.  Tämä ideologia oli 

																																																								
153 Wild 1995, 24. 
154 Scott 2017, 88-89. 
155 Scott 2017, 89; Wild 1995, 24. 
156 Wild 1995, 24. 
157 Lännen Rusko erosi keskusjärjestöstä 30.3.1902. Keskusjärjestön luettelossa olevan tiedon mukaan 
eroaminen tapahtui sosialistisen Matti Kurikan vaikutuksesta. Ks. Raivio 1979, 28. 
158 Raivio 1979, 27. 
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saanut liikkeelle muun muassa Brook Farmin siirtolan perustamisen Yhdysvaltojen ete-

läisiin osiin.159 Muut pohjoismaalaiset olivat havahtuneet yhteistoiminnalle pohjautuvien 

siirtoloiden perustamiseen jo ennen suomalaisia.160 Muun muassa Quatsino ja Cape Scot-

tin siirtolat vetivät puoleensa norjalaisia sekä tanskalaisia, jotka olivat kyllästyneet elä-

mään orjatyövoimana työväestölle luoduissa epäinhimillisissä olosuhteissa.161  

 

Kertomukset Kurikasta sekä Australiasta saapuneiden työläisten mukanaan tuomat tiedot 

siellä alulle saadusta yhteiskuntahankkeesta kiinnostivat omaa siirtolaa kaavailleita kai-

vostyöläisiä. Niinpä kaivostyöläisten keskuudessa kanadalaisen siirtolahankkeen kehitte-

lijänä sekä suomalaisen valistus- ja raittiusseuran puolestapuhujana tunnettu Matti Hal-

minen otti kirjeitse yhteyttä Matti Kurikkaan.  Kirjeessään Halminen pyysi Kurikkaa pi-

kimmiten saapumaan Australiasta Kanadaan ja toivoi että tämä toimisi suunnittelijana 

sekä ennen kaikkea toteuttajana heidän haaveissaan siintävälle siirtolahankkeelle. Paljon 

vastoinkäymisiä kohdannut Kurikka oli Australiassa Queenslandin suunnitelmiensa epä-

onnistumisen myötä vailla työtä, rahaa, vakituista asuinsijaa ja kannatusjoukkoja, eikä 

hän pitänyt Suomeen paluuta vaihtoehtona, joten hän vastasi Halmisen pyyntöön myön-

tävästi ja suuntasi kohti Kanadaa.162  

 

2.2. Kurikka Kanadassa – uuden ihanneyhteiskunnan kotipaikkaa etsimässä 

 

Kymmenen kuukautta Australiassa viettänyt Kurikka saapui Australiasta Kanadaan 

nanaimolaisten kaivostyöläisten lähettämien matkarahojen turvin syksyllä 1900.163 Karis-

																																																								
159 Sen rinnalla syntyi muun muassa myös Robert Owenin ideaan perustuva New Harmony –yhteisö 
Oneidaan, jossa John Humphery Noyen toimi liikkeen johtohahmona. Lisää Robert Owenin utopia-ajat-
telusta Ks. Sutinen 2009, 73-86. 
160 Tanskalaiset, norjalaiset ja suomalaiset eivät toki siirtoloineen olleet alueen ensimmäisiä asukkaita. 
Brittiläisen Kolumbian alueet etenkin Cape Scottin kohdalla kuuluivat alkuperäisväestölle vielä reilua 
vuosisataa aikaisemmin. Nykypäivänä Kwakwaka’wakw nimellä tunnettu alkuperäiskansa maksoi ensim-
mäisten eurooppalaisten saapumisesta kalliin hinnan, sillä uudet ihmiset toivat mukanaan tappavat tau-
dit, joita vastaan alkuperäisasukkailla ei ollut vastustuskykyä. Tuberkuloosin ja tuhkarokon kaltaiset no-
peasti leviävät sairaudet saivat aikaan, ettei esimerkiksi Cape Scotin läheisillä saarilla 1800-luvun alku-
puolella ollut hengissä enää yhtään alkuperäisheimon jäsentä. Ks. Scott 2017, 65; Ks. myös Saikku 2012, 
276. 
161 Scott 2017, 29-56, 57-82. 
162 Wild 1995, 25, 33-34 
163 Peltoniemi 1985, 40-41; Wild 1995, 34-35. 
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maattisesti esiintyvä, tumma hiuksien, pitkä ja komea mies teki suuren vaikutuksen suo-

malaisten keskuudessa siirtolahankkeesta puhuessaan.164 Ensimmäiset viikkonsa hän 

kierteli Kanadassa pitäen siirtolan perustamista koskevia puheita raittiusseurojen ilta-

missa, Extensionin raittiusseuran haalissa ja muun muassa Lännen Ruskon kokoushuo-

neena toimineessa Nanaimon suomalaisten kirkossa.165 Puhetilaisuuksissa hänen itse-

varma esiintymisensä ja karismaattinen olemuksensa saivat osuustoiminnalle perustuvan 

yhteiskunnan perustamisen kuulostamaan sekä käytännölliseltä että kekseliäältä.166 Matti 

Halminen kuvaili, että Kurikan puheista sai vaikutelman, että hän todella olisi laatinut 

suunnitelmia siirtolan varalle jo pidemmän aikaa.167 

 

Painajaismaisissa työolosuhteissa elävät kaivostyöläiset ottivat avoimesti vastaan Kuri-

kan esittämät puheet valoisammasta tulevaisuudesta, sillä työmahdollisuudet kaivosten 

ulkopuolella olivat vähäiset. Matti Halmisen mukaan ylipäätään kaikista työpaikoista 

käytiin kilpailua muun muassa matalammalla palkalla työskentelevien kiinalaisten ja ja-

panilaisten kanssa. Työläisten joukkoon mahtuivat myös eurooppalaiset, afrikkalaiset, 

amerikkalaiset ja australialaiset. Halmisen mukaan eri taustaiset työläiset oli mahdolli-

sesti tarkoituksella kerätty yhteen, jotta he olisivat mahdollisimman erimielisiä keske-

nään, eivätkä näin ollen kiinnostuisi minkäänlaisen yhteisen yhdistystoiminnan perusta-

misesta.168 Ei siis ihme, että Kurikan puheet vakuuttivat kuulijakuntansa. 

 

Siirtolahankkeen perustamista ajatellen Kurikalla ei ollut säästössä olevaa varallisuutta 

eikä tiedossa minkäänlaista rahoitusta, joten hänen oli käännyttävä Brittiläisen Kolum-

bian hallituksen puoleen, joka tarjosi ilmaista maata siirtolaisille tiettyjä ehtoja vastaan.169 

Siirtolaishankkeen tielle kuitenkin ilmeni useita esteitä, sillä Kanadan lainsäädäntö ei esi-

merkiksi tuntenut lainkaan käsitettä osuustoiminnasta, joka muodosti Kurikan suunnitel-

missa pohjan koko yhteiskunnan toiminnalle. Osuustoimintaperiaatteen selittämisen li-

säksi hallitus vaati, että suunnitteilla olevan yhteiskunnan säännöt tuli kirjata ylös ja hy-

väksytyttää hallituksella, ennen kuin siirtokunnan perustamiselle voitaisiin edes alkaa et-

																																																								
164 Scott 2017, 91. 
165 Halminen 1936, 18. 
166 Wild 1995, 35. 
167 Halminen 1936, 18-19. 
168 Halminen 1936, 19-21. 
169 Wild 1995, 35-37. 
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siä sopivaa paikkaa. Lisäksi hallitus asetti maan saannin ja siirtolan rakentamisen eh-

doiksi muun muassa sen, että yhteisön tulee sitoutua järjestämään lasten koulunkäynti 

siirtolassa englannin kielellä.170  

 

Siirtolahanketta eteenpäin viemään perustettiin Kalevan Kansa Colonization Company  -

osakeyhtiö, jonka jäseneksi pääsi ostamalla itselleen 200 dollarin arvoisen osakkeen.171 

Useilla työläisillä ei kuitenkaan ollut varaa maksaa moista summaa, joten heidän kans-

saan sovittiin järjestelyistä, jotka mahdollistivat liittymisen 50 dollarilla, kunhan loput 

summasta suoritettaisiin työnä siirtolan hyväksi.172 Kalevan Kansan sääntöjä laadittaessa 

monet jättäytyivät siirtolahankkeesta pois omien vakaumustensa vuoksi.173 Esimerkiksi 

kirkollismieliset havaitsivat pian, ettei Kurikan luotsaama yhteiskuntamalli ollut heitä 

varten.174 Hallitus olisi toivonut Kalevan Kansan tyytyvän Kanadassa olemassaolevaan 

”co-operatiiviseen” yhteistoimintalakiin, sen mahdollistaessa hallitukselle suuremman 

vaikutusvallan Kalevan Kansan yhtiön sisäisiin asioihin. Kalevan Kansan keskuudessa 

päädyttiin kuitenkin osakeyhtiö-lain käyttöönottoon, joka ajoi sen omia etuja parem-

min.175 

 

Optimistinen Kurikka kirjoitti Kanadan englanninkielisiin työväenlehtiin odottavansa, 

että siirtolaan saapuisi noin 2000 suomalaista.176 Brittiläisen Kolumbian alueella julkaistu 

The Daily Colonist -lehti uutisoi, kuinka useat tuhannet suomalaiset saapuisivat siirtolaan 

pääosin Suomesta, tuosta oudosta ja kauniista pohjoisesta kotipaikastaan. Tulijoita siirto-

laan riittäisi kuitenkin myös Yhdysvaltojen suunnalta. Miehet jotka saapuisivat perusta-

maan tätä uutta Suomea, olisivat pääosin maanviljelijöitä, veneenrakentajia, puutyöläisiä 

sekä kalastajia. Heidän liittymisensä toisi mukanaan runsaasti rahaa käynnissä olevalle 

																																																								
170 Kalemaa 1978, 150-153. 
171 Jatkossa Kalevan Kansa Colonization tutkimuksessani esiintyy lyhenteellä Kalevan Kansa. Kalevan 
kansasta puhuttaessa tarkoitetaan yleisemmin yhtiön jäseniä, jotka asuivat siirtolassa ja kokivat kuulu-
vansa ihmisjoukkoon, joka määritteli itsensä tällä nimellä.  
172 Wild 1995, 35-37. 
173 Halminen 1936, 39. 
174 Matti Halmisen mukaan kirkollismielisten työläisten johtajahahmo pappismies Lundell kirjoitteli jäl-
keenpäin parjaavia kirjoituksia siirtolahankkeesta Brittiläisen Kolumbian hallitukselle. Halminen oli tie-
don tästä saanut henkilöltä, joka oli Lundellin kanssa yhteistyössä laatinut kyseisiä kirjeitä. Ks. Halmi-
nen 1936. 
175 Aika 9.5.1902, ”Maan hallitus ja malkosaarelaiset”. Austin McKela. 
176 Peltoniemi 1985, 44.  
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hankkeelle.177 Siirtoloiden asioita aktiivisesti seuraava lehti teki maininnan myös Kurikan 

uusimmasta projektista, Aika-lehdestä, jonka ensimmäinen numero julkaistaisiin lähipäi-

vinä.178 Todellisuudessa siirtolasta levinneet uutiset olivat kuitenkin vähintäänkin liioitel-

tuja, sillä Kurikan optimistiset ennusteet muuttohalukkaista siirtolaisista eivät tiedettä-

västi pohjautuneet muuhun kuin häneen omiin arvioihinsa työväen kiinnostuksesta uutta 

siirtolaa kohtaan. Myöskään huhut projektin hyvällä pohjalla olleesta rahoituksesta eivät 

pitäneet paikkaansa.179  

 

2.3. Malkosaari ja Kalevan Kansan ensimmäinen kevät  

 

Keväällä 1901 Kurikka ja Halminen matkustivat yhdessä Victoriaan, Brittiläisen Kolum-

bian pääkaupunkiin, keskustelemaan ministeriön kanssa maa-alueesta siirtokunnan pe-

rustamiselle.  Tutustuttuaan heille tarjottuihin karttoihin, kiinnostuivat Halminen ja Ku-

rikka hallituksen omistuksessa olevista saarista ja rannikkoalueista, tullen siihen tulok-

seen, että Malcolm Island -niminen pieni saari olisi sijainniltaan juuri sopiva siirtolalle.180 

Suomalaisittain nimettynä Malcolm Island taipui pian Malkosaareksi. Se oli 24 kilomet-

riä pitkä ja 4 kilometriä leveä 11 000 hehtaarin alue, joka oli kauttaaltaan suon ja metsikön 

peitossa.181 Se sijaitsi Queen Charloten salmessa, joka erottaa Vancouverin saaret mante-

reesta.182 Malkosaaren luovutusta kuitenkin hankaloitti hallituksen tekemä sopimus, jossa 

se oli luvannut saaren ja sitä ympäröivät metsäalueet luovutettavaksi erään paperitehtaan 

käyttöön. Neuvottelua sekä kaupantekoa maa-alueista olisi siis jatkettava paperitehdas-

yhtiön kanssa, koska lain mukaan se omisti Malkosaaren metsät.183 

 

Karttoja tutkittaessa oli selvää, kuinka siirtolaa ajatellen Malkosaari oli sopivalla tavalla 

eristetty muusta maailmasta, mutta silti saaren ja mantereen väliset kulkuyhteydet meri-

teitse olisivat tarvittaessa avoinna ympäri vuoden. Lisäksi saaren viljelysmaat ja kalas-

tusmahdollisuudet vaikuttivat lupaavilta. Näiden ominaisuuksien vuoksi Kalevan Kansa 

																																																								
177 The Daily Colonist 11.4.1901. 
178 The Daily Colonist 11.4.1901. 
179 Wild 1995, 39. 
180 Raivio 1975, 375-376; Saikku 2012, 273. 
181 Wilson 1999, 373. 
182 Raivio 1975, 375-376. 
183 Halminen 1936, 34. 
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johtokunnan kokouksessaan päätti tehdä sopimuksen paperiyhtiön kanssa, sitoutuen te-

kemään töitä saaren metsissä yhtiön etujen mukaisesti. Sopimuksen mukaan Kalevan 

Kansan jäsenten tuli työskennellä matalalla maksukorvauksella saarella sijaitsevien pa-

periteollisuuteen sopivien puiden hakkuiden parissa ja vastineeksi Kalevan Kansa saisi 

perustaa siirtolansa saarelle.184 Tilanne ei ollut ihanteellinen, mutta Kalevan Kansalle se 

oli ainoa keino alueen asuttamiseksi. 

 

Neuvottelut etenivät hitaasti ja Kurikalla oli kevään ja kesän 1901 aikana runsaasti aikaa 

kirjoitella yhteisöstä toukokuussa julkaisutoimintansa aloittaneen Aika-lehden sivuilla. 

Kurikan kirjoitukset Ajassa esittelivät siirtolan toimintaperiaatteita ja sen ensisijaisena 

tarkoituksena oli houkutella uusia jäseniä liittymään Kalevan Kansaan.185 Kurikan kirjoi-

tustyyli oli kuitenkin edelleen erittäin radikaali aikaansa nähden ja hän ilmaisi mielipi-

teensä hyvin suorasanaisesti, saaden itselleen vihamiehiä etenkin kirkon piireistä.  Usein 

hänen kirjoituksensa olivat vauhdikkaasti eteneviä ja hänen esittämänsä suunnitelmat 

usein jopa liian kauaskantoisia hänen seuraajajoukkonsa ymmärrettäviksi. Kurikka ha-

vahtui itsekin tilanteeseen ja esitti Ajan johtokunnan kokouksessa pyynnön, että saisi kut-

sua Suomesta toimitusavukseen luottoystävänsä A.B. Mäkelän, jonka kanssa hän oli vuo-

sia työskennellyt entisen kotimaansa sanomalehdistön parissa. Johtokunta myöntyi Kuri-

kan pyyntöön ja syksyllä 1901 Mäkelä saapui Suomesta toimimaan ikään kuin jarrumie-

henä Kurikan ajatuksille, jotka kiisivät toisiaan eteenpäin kuin rautatieveturi, jonka kul-

jettajaksi Kurikka itseään kuvaili.186 Kanadaan saapuessaan Mäkelä muutti nimensä Aus-

tin McKelaksi.187 On kuitenkin hieman epäselvää, käytettiinkö hänestä kyseistä nimeä 

vain virallisissa asiakirjoissa ja lehtikirjoituksien nimimerkkinä, sillä ainakin hänen aika-

laisensa Kurikka ja Halminen kirjoittavat Mäkelästä hänen alkuperäistä nimeään käyt-

täen.188 Joka tapauksessa tervetulleen toimitusavun saapuminen mahdollisti Kurikalle ir-

tautumisen lehden täyspäiväisestä toimituksesta ja paluun puhujamatkojen pariin, sillä 

nyt hän kykeni jättämään lehden toimituksen ystävänsä huolehdittavaksi.189 

 

																																																								
184 Halminen 1936, 40; ks. myös Saikku 2012, 277-288. 
185 Scott 2017, 91.  
186 Halminen 1936, 33-34; Peltoniemi 1985, 44. 
187 Saikku 2012, 273-274. 
188 A.B. Mäkelä kirjoitti myös paljon käyttäen nimimerkkiä Kaapro Jääskeläinen. Ks. Esim. Muistoja Mal-
kosaarelta 1907, Iloisia juttuja 1908, Totta toinen puoli: jutelmia 1915. Kyseisellä nimimerkillä hän kir-
joitti myös muun muassa Viipurin Sanomissa. 
189 Ks. esim. Halminen 1936, 33-34. 
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Neuvottelut saaren omistusoikeudesta venyivät vuoden 1901 loppuun, jolloin ministeri 

Gosnel viimein saapui tapaamaan Kalevan Kansan johtokuntaa. Marraskuun 27. päivä 

allekirjoitettiin Nanaimon suomalaisessa kirkossa sopimus Malkosaaresta Kalevan Kan-

san ja Englannin kuninkaan nimissä toimivan Brittiläisen Kolumbian hallituksen kes-

ken.190 Sopimuksen mukaan Kalevan Kansan oli tuotava saarelle 350 miestä, joista jokai-

selle annettaisiin 80 eekkeriä maata viljeltäväksi.  Saarelle muuttavat siirtolaiset saisivat 

itselleen Kanadan kansalaisoikeudet sekä seitsemän vuoden verovapauden. Vuosittain 

heidän tuli maksaa henkirahaa kolme dollaria. Kalevan Kansan tuli itse olla vastuussa 

teiden ja siltojen rakennuksesta sekä avustaa jäseniään talojen rakentamisessa. Brittiläi-

sen Kolumbian hallitus puolestaan vastaisi laivalaitureiden ja koulujen rakentamisesta. 

Lisäksi hallituksen tehtävä oli palkata siirtolaan opettajat ja valvoa englanninkielisen ope-

tuksen toteutumista siirtolassa.191 Sopimuksen mukaan yhtiöllä ei ollut oikeutta saaren 

omistuskirjoihin ennen kuin sovittu seitsemän vuoden määräaika olisi kulunut ja yhtiö 

olisi kyennyt täyttämään sopimusehdot esimerkiksi tietyn asukasluvun saavuttami-

sesta.192 Tässä vaiheessa Kurikan suunnitelmat vaikuttivat toteutumiskelpoisilta, sillä hä-

nen mielestään 350 muuttohalukkaan miehen löytäminen Pohjois-Amerikan suomalais-

ten siirtolaisten joukosta ei tuntunut lainkaan kohtuuttomalta sopimusehtoja tarkastelta-

essa.193  

 

Kurikan linja oli pitää Kalevan Kansan toimet mahdollisimman avoimina. Hän uskoi Ka-

levan Kansan itseasiassa olevan ainoa suomalainen maayhtiö, joka on katsonut voivansa 

julkaista kaikki asiakirjansa yleisön arvosteltaviksi lehtensä sivuille.194 Muun muassa yh-

tiön sopimusehdot esiteltiin Ajassa seikkaperäisesti.195 Ihanneyhteisön perustamispai-

kaksi valikoitunut Malkosaari puolestaan vaikutti ensisilmäyksellä ihanteelliselta pai-

kalta siirtokunnan perustamiselle. Sen vesistöjä kuvailtiinkin kalarikkaiksi ja ilmastoa 

miellyttävän raikkaaksi ja lauhkeaksi. Maisemat saaren seutuvilla muistuttivat erehdyttä-

vissä määrin Suomen saaristoa, joskin kaukaisuudessa hohtavat lumihuippuiset vuoret 

antoivat sille omanlaisensa mahtavuuden leiman.196  

																																																								
190 Halminen 1936, 42-44. 
191 Raivio 1975, 377 
192 Halminen 1936, 44-46. 
193 Raivio 1975, 377. 
194 Aika 9.5.1902, ”Maan hallitus ja malkosaarelaiset”. Austin McKela. 
195 Ks. esim. Aika 9.5.1902, ”Maan hallitus ja malkosaarelaiset”. Austin McKela. 
196 Aika 1.11.1903, ”Tietoja tänne aikoville”. 
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Eurooppalaiset siirtolaiset olivat alkujaan asettuneet Malkosaaren lähialueille 1880-lu-

vulla. Varsinaiset ensimmäiset asukkaat saarelle matkasivat englantilaisen uskonnolli-

sena johtajana tunnetun Joseph Spencerin innoittamina vuonna 1895 perustamaan omaa 

siirtokuntaansa.197 Spencerin ja tätä seuranneen ihmisjoukon yritys saaren asuttamiseksi 

jäi kuitenkin vain yritykseksi, josta luovuttiin muutaman kuukauden haasteellisten rai-

vaus- ja rakennustyörupeamien jälkeen. Johtajansa mukaisesti spenceriläisiksi kutsutun 

ihmisjoukon kanssa samoihin aikoihin saaren eteläiselle laidalle hakeutui asumaan myös 

tanskalaissyntyinen erakko E. Elliman. Spenceriläisten uskonnolliselle pohjalle rakenne-

tun siirtolayrityksen kaatuessa luonnon haasteelliseen taltuttamiseen jäi saaren ainoaksi 

asukkaaksi Elliman, joka eleli yksinkertaista elämää saarelle rakentamassaan pienessä 

mökissä. Lähisaarella asuva paikallinen intiaani valitettavasti kuitenkin löysi Ellimanin 

rannalle menehtyneenä kesällä 1901.198 Vain joitain kuukausia myöhemmin saarelle saa-

puneet Kalevan Kansan jäsenet eivät siis olleet ensimmäinen joukko, joka piti saarta lu-

paavana paikkana uuden kodin perustamiselle. 

 

Joulukuussa 1901 Kalevan Kansan johtokunta lähetti Malkosaarelle toimikunnan, jonka 

tehtävänä oli tutustua saaren luontoon sekä aloittaa raivaustyöt asutuksen rakentamista 

varten.199 Tästä matkasta kirjoitti kyseisen retkikunnan johtajaksi nimitetty Theodor Tan-

ner, jonka tehtävänä oli luotsata joukko miehiä noin 300 kilometrin matka Vancouverista 

Malkosaarelle.200 Tanner seurueineen saapui päämääränsä Malkosaaren rannikolle 

15.12.1901. Paremman suojan puutteessa toimikunta asettui aikaisemmin saarella asunei-

den spenceriläisten rakentamaan ovettomaan ja ikkunattomaan mökkiin asumaan.201  

 

Töistä ei ensimmäisillä saarelle saapuneilla ollut pulaa. He keskittyivät mittaamaan tont-

timaita, kaivamaan ojia ja raivaamaan alueita, joita jo Spencerin ihanneyhteiskunnan 

asukkaat olivat aikoinaan alustavasti alkaneet muuttaa asutukselle soveliaaksi. Raivaus-

																																																								
197 Liikkeen johtaja Joseph Spencer toimi the Christian Temperance Commonwealth Societyn alaisena. 
Ks. Scott 2017, 92. 
198 Wild 1995, 19. 
199 Aika 6.12.1901.  
200 Raivio 1975, 389; Wild 1995, 49-50. 
201 Wild 1995, 49-50. 
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työn ohessa rakennettiin löydetyn mökin rinnalle uutta pirttiä asuinpaikaksi. Vaikka Mal-

kosaari oli pinta-alaltaan kohtuullisen pieni, oli sen maasto kuitenkin niin hankalakul-

kuista, ettei rannikolta sisäosia kohden kannattanut lähteä ilman kompassia.202  

 

Kalevan Kansan sihteerinä ja Aika-lehden toimittajana toiminut Mäkelä lähetettiin toimi-

kunnan perään Malkosaarelle tutkimus- ja tarkastusmatkalle. Hän saapui saarelle tammi-

kuussa 1902 ja kirjoitti siellä vallinneista oloista Aika-lehdessä hyvin optimistiseen sä-

vyyn.203 Saaren lupaavista olosuhteista innostunut Mäkelä kuitenkin muistutti, ettei ihan-

teellista elämää voitaisi täydellisesti saavuttaa ilman yhteisvoimin työskentelyä.204 

 

2.3.1. Dollarin lahjoituksella valtamerialusten omistajaksi 
 

Vuoden 1902 alkajaisiksi Suomesta kantautuneet uutiset ja huhupuheet kertoivat alati le-

viävistä venäläistämistoimista, kuten matkustuksen estävästä passikiellosta, rahakannan 

muutoksesta ja sananvapauden rajoittamisesta sanomalehdistöön kohdennetuilla sensuu-

ritoimilla.205 Näiden venäläisten sortotoimien seurauksena useita suomalaisia lehtiä lak-

kautettiin joko määräajaksi tai kokonaan. Muun muassa Viipurin Sanomat, jonka toimi-

tuksessa Kurikka oli toiminut vuosina 1888-1894, joutui lopettamaan julkaisutoimintansa 

täysin.206  Syy lehden lakkauttamiselle oli ilmeisimmin Kurikkaa seuranneen päätoimit-

taja J.A Lylyn aktiivinen osallistuminen venäläisten sortotoimien vastaiseen liikehdin-

tään sekä lehdessä julkaistut kirjoitukset äänioikeuden laajentamisen kaltaisista uudistus-

toimista.207  

 

Yleisesti ottaen Suomesta saapuneet kirjeet kertoivat melankoliseen sävyyn vanhan koti-

maan valtiollisesta ahdinkotilasta ja vallitsevasta taloudellisesta pulasta. Kipeimmin 

tuska kohdistui Kurikan mukaan kansan parhaimpiin, terveimpiin ja hyödyllisimpiin 

																																																								
202 Halminen 1936, 64-65. 
203 Wild 1995, 49-50. 
204 Halminen 1936, 56-61. 
205 Aika 17.1.1902, 28.2.1902 & 28.3.1902. 
206 Pentti Salmelin esittää tutkimuksessaan, kuinka kenraalikuvrnööri Bobrikoville myönnetyt valtuudet 
vaikuttivat laajassa mittakaavassa lehtien lakkautuksiin sekä julkaisu-anomusten hylkäyksiin. Salmelin 
1967, 42-46; Ks. myös esim. Tommila 1988a, 275. 
207 Tommila 1988a, 275. 
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osiin, eli työväen valistuneisiin jäseniin. Kurikka vetosi eräässä Aika-lehteen laatimas-

saan kirjoituksessa kotimaassa olevien ihmisten auttamisen olevan kansallisvelvollisuus, 

johon jokaisen amerikansuomalaisen tulisi osallistua. Kirjoituksessaan Kurikka ehdotti 

ahdinkotilaan avuksi yhteisrahaston keruuta, jonka avulla kyettäisiin myöntämään Suo-

messa oleville ihmisille matka-avustuksia, joiden turvin hekin voisivat saapua Amerik-

kaan.208  

 

Asiasta innostuneen Kurikan arvioiden mukaan Amerikassa asui vähintään 10 000 suo-

malaista, joista kukin voisi osallistua rahaston keruuseen yhdellä dollarilla kuukaudessa.  

Tämä rahastoon tarvittava dollari kuukaudessa säästyisi helposti, jos esimerkiksi kirkko-

jen ja seurakuntien tukeminen jätettäisiin vähemmälle. Kurikan omin sanoin: ”Luulisihan 

pikku paikoissa tultavan toimeen yhdelläkin kirkolla, koska niissä kumminkin ollaan aja-

vinaan samaa asiaa kaikissa. Taikka jos kirkolta ei hennota ottaa, otettakoon kapakalta 

tuo dollari. Pysyvät ne pystyssä ilman sitäkin, ja jos kaatuvat ei siitä tule vahinkoa.”209 

Tätä suunnitelmaa noudattamalla amerikansuomalaisten olisi vuoden aikana mahdollista 

kerätä rahastoon 120 000 dollaria.  Näin voitaisiin myöntää 2400 henkilölle 50 dollarin 

laina matkarahaksi. Kun lainoja ei kuitenkaan annettaisi muille kuin niitä todella tarvit-

seville, jäisi osa varaston rahoista vuosittain käyttämättä. Kurikan mukaan tämä mahdol-

listaisi jonkin ajan kuluttua oman valtamerilaivan hankkimisen, jolla siirtolaiset voitaisiin 

noutaa suoraan Suomesta. Kurikka selitti, ettei tällä laivalla olisi tarvetta edes vakinaiselle 

henkilökunnalle, sillä yksinkertaisimpiin laivatöihin voitaisiin käyttää matkustavia siirto-

laisia, jotka olisivat joko saapumassa Amerikkaan tai vaihtoehtoisesti palaamassa Eu-

rooppaan. Sikäli kun palaavia suomalaisia olisi vain vähän, olisi paluumatkoilla mahdol-

lista kyyditä muitakin eurooppalaisia.210  

 

Tämä kirjoitus on erittäin tyypillinen esimerkki Kurikan ajatustenkulusta sekä tavasta 

muodostaa kauaskantoisia suuria suunnitelmia, joilla voitiin Kurikan näkökulmasta tar-

kasteltuna ratkaista hyvinkin monimutkaisia ongelmia. Kurikan esittämä ajatus rahaston 

perustamisesta oli vielä kohtuullisen realistinen, joskin sekin olisi toteutuakseen vaatinut 

amerikansuomalaisten keskuudesta vilpitöntä auttamishalua.  Ongelmaksi muodostui 

kuitenkin se, etteivät kaikki ajatelleet asioista samalla tapaa kuin Kurikka eikä heidän 

																																																								
208 Aika 21.2.1902, ”Mitä voisimme tehdä Suomessa kärsivien hyväksi”. 
209 Aika 21.2.1902, ”Mitä voisimme tehdä Suomessa kärsivien hyväksi”. 
210 Aika 21.2.1902, ”Mitä voisimme tehdä Suomessa kärsivien hyväksi”. 
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ollut helppo ymmärtää Kurikan kauaskantoista visiota, jossa yhden dollarin kuukausilah-

joituksesta päädyttäisiin hetkessä siirtolaisia kuljettavien suurten valtamerialusten han-

kintaan.  

 

2.4. Kalevan Kansan luomispäivät 

 

Yhteisen uurastuksen tuloksena uusi tilava pirtti valmistui Malkosaarelle maaliskuussa 

1902.211 Kurikka itse vieraili saarella huhtikuun lopulla, jonka jälkeen hän suuntasi Yh-

dysvaltoihin luentokiertueelle.212 Kevään mittaan saarelle saapui jatkuvasti myös lisää 

asukkaita. Kalevan Kansan kasvun kannata tämä oli näennäisesti hyvä asia, mutta lisävä-

estö toi mukanaan myös lukuisia uusia ongelmia. Ihmisiä oli haastavaa majoittaa alkeel-

lisissa asuinolosuhteissa, varsinkin kun he saapuivat saarelle jopa Suomesta asti suurina 

perhekuntina ennakkoon asiasta ilmoittamatta.213  Majoituksen lisäksi terveydenhuolto 

tuotti vaikeuksia, sillä sairastumis- ja loukkaantumistapauksissa saarelta täytyi matkustaa 

jopa satoja maileja kunnollisen lääkäriavun tavoittamiseksi. Ei siis ole ihme, että esimer-

kiksi Matti Halmisen muistelmista on selvästi havaittavissa helpotuksen tunne, kun saa-

relle saatiin viimein muuttamaan myös suomalainen lääkäri, Oswald H. Beckman.214 Hän 

oli ennen Malkosaarelle saapumistaan pitänyt Astoriassa yksityistä sairaalaa, josta Kale-

van Kansa ilomielin lunasti käyttöönsä sairashuoneen perustamiseen tarvittavat vuoteet 

ja muut välineet. 215  

 

Loppukeväästä Kalevan Kansaan kuului jo 81 jäsentä, joista 20 asui ja työskenteli saa-

rella.216 Siirtolan runsas tulijamäärä herätti kuitenkin tyytymättömyyttä Malkosaaren lä-

hialueilla. Esimerkiksi Vancouverissa kaivosyhtiöt eivät olleet tyytyväisiä tilanteeseen, 

jossa suomalaiset työläiset irtisanoutuivat yksi toisensa jälkeen muuttaakseen uuteen siir-

tolaan.217 Kaivosten omistajien mielestä siirtolaan muutto olisi pitänyt sallia vain suoraan 

Suomesta saapuville ihmisille. Asiasta valittaminen oli kuitenkin turhaa, sillä Kalevan 

																																																								
211 Aika 28.3.1902, ”Malkosaarelta”. T.T. 
212 The Daily Colonist 22.4.1902, ”The Finnish Settlement”. 
213 Mäkelä 1928, 147-156.  
214 Halminen 1936, 66. 
215 Aika 11.7.1902, ”Luomispäivät Sointulassa”. Austin McKela. 
216 Wild 1995, 52. 
217 Peltoniemi 1985, 48. 
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kansan ja Brittiläisen Kolumbian hallituksen välisiin sopimusehtoihin oli erikseen mää-

ritelty, että siirtolaan jäsenet saivat saapua joko Suomesta tai he saivat olla jo entuudes-

taan Amerikassa asuvia aateveljiä.218  

 

Varsinaisesti saarelle päästiin suuremmalla joukolla muuttamaan vasta juhannukseksi 

1902, sillä saaren maasto oli päässyt yllättämään raivaustyöläiset haastavuudellaan.219 Tä-

hän asti saaresta oli puhuttu ”kotina”, mutta Kalevan Kansan jäsenten kesken järjestetyn 

äänestyksen tuloksena se nimettiin Sointulaksi.220 Juhannus oli ajankohtana sopiva hetki 

myös Kalevan Kansan johtokunnan kokoontumiselle ja yhtiön toiminnasta keskustelulle. 

Brittiläisen Kolumbian siirtolaisten toimia seurannut paikallislehti The Daily Colonist uu-

tisoi 19. kesäkuuta 1902 noin 40 ihmisen lähteneen Nanaimosta matkalle kohti Sointulaa. 

Lehden mukaan suurimmalla osalla matkaavista ihmisitä haaveena olisi jäädä saarelle 

pysyvästi, mutta kenties yksi kolmasosa suhtautuisi käyntiin eräänlaisena tutkimusmat-

kana ja palaisi vielä takaisin.221 Saarelle kokoontumisesta käytettiin nimitystä ”luomis-

päivät” ja siellä käsiteltiin muun muassa kysymyksiä työtehtävien jaosta, sekä asumusten 

ja muiden perusasioiden järjestämisestä Kalevan Kansan jäsenten keskuudessa.222 Lisäksi 

siirtolan ensimmäiseksi presidentiksi valittiin yksimielisellä päätöksellä Matti Kurikka.223  

 

Kurikan suunnitelmat Kalevan Kansan varalle eivät olleet vaatimattomia. Hänen mu-

kaansa oli selvää, että Malkosaarella siirryttäisiin valtaosin omavaraistalouteen pikaisella 

aikataululla. Sointulassa kaikki Kalevan Kansan käyttöön tulevat tuotteet ja elintarvik-

keet pyrittäisiin Kurikan mukaan tuottamaan omavaraisesti viljellen sekä saarelle hankit-

tujen työkoneiden avulla. Kunhan eri tuotannonalat saataisiin kunnolla toimintaan, tuot-

taisivat ne lyhyemmässä ajassa ja pienemmällä vaivalla kaikki tarvittavat tuotteet siirto-

lan käyttöön ja näin ollen työpäivien pituutta tuotannon parissa voitaisiin alkaa lyhen-

tää.224 Sointulan talouden kannalta hyvä uutinen oli, että Brittiläisen Kolumbian hallitus 

																																																								
218 Aika 22.8.1902, ”Sointula kasvaa”. 
219 Peltoniemi 1985, 47–48. 
220 Harmonisen nimen valinnasta ja siirtolan perustamisesta uutisoitiin myös muun muassa The Daily 
Colonialist –lehdessä, joka seurasi Matti Kurikan siirtolatoimia tarkkaavaisesti. Ks. The Daily Colonialist 
8.6.1902, ”The New Town of Sointula”. Äänestyksen osaa ottaneista nimistä Sointula sai 21 ääntä, Koti 
4 ja Rauhala 1. Ks. Aika 13.6.1902. Ks. Saikku 2012, 274. 
221 The Daily Colonist 19.6.1902, ”Finnish Settlers for Sointula”. 
222 Aika 11.7.1902, ”Luomispäivät Sointulassa”. 
223 Aika 4.7.1902, ”Luomispäivät Sointulassa”; Aika 11.7.1902 ”Luomispäivät Sointulassa (jatk.)”.  
224 Aika 28.3.1902, ”Henkivakuutus”. Matti Kurikka. 
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oli kumonnut Malkosaaren metsien uovutusta koskeneen sopimuksensa suuren paperiyh-

tiön kanssa ja näin ollen saaren metsät olivat vapautuneet täysin Kalevan Kansan käyt-

töön.225  

 

Sointulan kaupankäynnissä Kurikka pyrki siihen, että tarpeettomat välikädet poistettai-

siin kokonaan ja että Sointulassa siirryttäisiin vaihdannaistalouden harjoittamiseen. Näin 

ollen esimerkiksi laudat, kattopäreet, ovet, ikkunat ja vaikkapa suolattu lohi voitaisiin 

maksaa voilla, perunoilla ja viljalla.226  Jotkin tutkijat ovat sitä mieltä, että tavaroiden 

tarjoaminen vaihtokaupalla olisi osoittanut Sointulan vinoutunutta elinkeinojakaumaa.227  

Mielestäni kyse on enemmänkin Kurikan periaatteesta päästä eroon kapitalistisen yhteis-

kunnan palvomasta rahasta ja pyrkiä mahdollisimman pitkälti tulemaan toimeen tuot-

teilla, jotka voitiin Sointulassa itse valmistaa ja kierrättää siirtolan jäsenten kesken tar-

peen mukaan. Kurikka julisti Ajassa, kuinka Sointulan osoittamaa esimerkkiä seuraa-

malla tästä kehityksestä seuraisi Kalevan Kansan nousu esikuvaksi koko maailmalle.  

 

Kurikan mukaan Sointulan talousjärjestelmä  ohjaisi ihmiset vapaiksi ”kultakuninkaiden 

orjuudesta” ja tämän seurauksena ”kaikki kultametallin nojaan rakennetut laitokset alkai-

sivat horjua”. 228 Aika-lehden vaihdannaistalouteen kannustavilla mainoksilla koetettiin 

kenties saada Sointulan lähiseutua ja kauemmaksikin lehteä tilaavia Sointula-aatetta kan-

nattavia tahoja pohtimaan kaupankäynnin järjestämistä ja talouden toimintaa samalla pe-

riaatteella.229 Kurikan näkökulmasta hänen viitoittamansa mallin mukaisesti toimiva yh-

teiskunta saisi onnistuessaan aikaan suuren muutosaallon, joka syrjäyttäisi yksityisomai-

suudelle, kapitalismille ja ihmisten luokkajaolle omistautuneen yhteiskuntamuodon yh-

teistyöllä, yhteisomistuksella sekä henkisellä rikkaudella. Hänen mukaansa olikin tär-

keää, että kaikki kansat alkaisivat tulevaisuudessa työskennellä vain itseään varten ja tä-

ten mikään työvoima ei olisi enää rahalla ostettavissa. Tämän seurauksena kulta menet-

täisi arvonsa ja ihmiset voisivat liittyä jäseniksi perheeseen, jossa omaisuutta ei lainkaan 

mitattaisi kultaharkoissa, vaan luonnossa, omassa työvoimassa ja sopusointuisassa yh-

teiskuntajärjestyksessä, jota Kalevan Kansa edusti.230  Kurikka kuitenkin ymmärsi, ettei 

																																																								
225 Halminen 1936, 68. 
226 Ks. esim. Aika 15.06.1904. 
227 Peltoniemi 1985, 50 
228 Aika 28.3.1902, ”Henkivakuutus”. Matti Kurikka. 
229 Ks. esim. Aika 15.7.1904. 
230 Aika 28.3.1902, ”Henkivakuutus”. Matti Kurikka. 
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talousrakenteen muutos Sointulassa tapahtuisi hetkessä, sillä alati laajeneva yhteisö oli 

vielä pitkään riippuvainen kaupankäynnistä saaren ulkopuolisen maailman kanssa. Ajassa 

hän totesikin:   

 

- - mutta kuitenkin me tiedämme, että meidän en pakko vielä kauan olla 

kauppa suhteissa kapitalistisen maailman kanssa. Ennen kuin me olemme 

saaneet oman sähkö-, kutoma- ja paperitehtaan, omat rauta-, kupari- ja ko-

limainit, omat valtameren laivat omat sokeri-, ja kahvi-viljelykset yms., me 

saamme monta vuotta jatkaa liike asioitamme kapitalistien kanssa. Perille 

asti me kuitenkin tähtäämme ja me jo selvästi näemme, että siihen meidän 

yhtiömme yksityisten tahdosta huolimatta tulee kehittymään.231 

 

Vaikka kaupankäynti Sointulassa ei siis vielä voinut täysin irtaantua ympäröivästä maa-

ilmasta ja sen rahakannasta, uskoi Kurikka tämän olevan täysin realistinen tavoite tule-

vaisuudessa.232  Tällä erää sointulalaisten oli kuitenkin sopeuduttava siihen, että heidän 

oli tehtävä yhteistyötä saaren ulkopuolisten tahojen kanssa kaupankäynnin saralla. Kale-

van Kansa muun muassa otti hoitaakseen silta-urakkatyön Vancouverista kesä-heinä-

kuussa 1904.233 Jälkeenpäin asiaa tarkasteltaessa on voitu sanoa Kurikan vastaanottamien 

urakoiden olleen harkitsemattomia yhtiön voimakkaan velkaantumisen näkökulmasta.234 

Esimerkiksi Kalemaa toteaa siltaurakan olleen epäkannattava, sillä lukuisat sointulalaiset 

joutuivat työskentelemään sen parissa kuukausia lähes ilmaiseksi ja vieläpä käyttämään 

rakentamiseen melkoisen määrän Sointulan omaa puutavaraa.235  

 

Irtautuminen kapitalismista ei siis osoittautunutkaan helpoksi tehtäväksi siirtokunnalle 

Kurikan yksityiskohtaisista suunnitelmista huolimatta, sillä kaupankäynti Sointulan ul-

kopuolisen yhteiskunnan kanssa oli elinehto siirtolan toimeentulon turvaamiseksi.    

 

  

																																																								
231 Aika 01.07.1904, ”Silta-urakan merkitys”. M. K-a. 
232 Aika-lehden viimeisten sivujen mainokset kauppaavat muun muassa veneitä, valokuvia, räätälipalve-
luita sekä valimossa valmistuvia koneiden osia. Ks. esim. Aika 15.7.1904. 
233 Aika 01.07.1904, ”Uutisia”. 
234 Peltoniemi 1985, 60–63. 
235 Kalemaa 1978, 173. 
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2.5. Aika-lehden rooli ihanneyhteiskunnan äänenkantajana  

 

Kaiken kaikkiaan reilusti yli vuoden kestänyt siirtolaprojektin aikaansaaminen ja sopi-

musten teko siirtolan maa-alueista oli ollut erittäin hidas prosessi, eikä paikoillaan odot-

telu ollut sopinut Kurikan levottomalle luonteelle. Aika-lehden perustamiseen alun perin 

oli päädytty, kun Kurikka oli alkanut etsiä puhetilaisuuksien pitämisen rinnalle muuta 

työtä ja kun hän vuoden 1901 alkupuolella oli käynyt Astoriassa asti tapaamassa Länne-

tär-lehden kustantajaa, tohtori Rosenbergiä. Kurikan kirjoituksista kiinnostunut Rosen-

berg olikin tarjonnut Kurikalle päätoimittajan pestiä Lännetär-lehdestään. Kurikan ei kui-

tenkaan haluttu lähtevän Astoriaan, joten Halminen ja muut kaivostyöläiset päättivät pe-

rustaa Kurikalle oman lehden Nanaimoon, jos tämä sen myötä suostuisi hylkäämään Ro-

senbergin työtarjouksen.236 Nopealla aikataululla lehteä varten perustettiin osakeyhtiö, jo-

hon lukuisat kaivostyöläiset liittyivät.237 Lehden osakkeita myytiin 10 dollarin hintaan ja 

lehden perustamista varten työläisten keskuudessa kerättiin päivässä yli 1000 dollaria.238  

 

Kun rahapuoli oli saatu kuntoon, oli seuraavaksi ongelmaksi osoittautunut kirjapainovä-

lineiden hankinta. Välineet kuitenkin löytyivät Kalevan Kansan käyttöön 600 dollarilla 

eräästä Nanaimon vanhasta kirkosta, johon ne oli säilötty englanninkielisen Nanaimo Re-

view –lehden lopetettua toimintansa.239 Suomalaiset aakkoset lehden painokoneeseen luo-

vutettiin Amerikan Työmies –lehden toimituksesta, joka oli vastikään joutunut pakon 

edessä lakkauttamaan toimintansa.240 Kanadassa ja Yhdysvalloissa amerikansuomalaisten 

keskuudessa kehittyneen työväenliikkeen kannalta Amerikan Työmies –lehdellä oli ollut 

suuri vaikutus esimerkiksi sosialismin oppien tunnetuksi tekemisessä sekä työväen jär-

jestöpohjan muovaamisessa. Lehden toimituksesta vastannut A.F. Tanner tunsi Kurikan 

opiskeluajoiltaan Helsingin yliopistosta, jossa hän oli osallistunut muun muassa Kurikan 

järjestämiin mielenosoituksiin ja kansankokouksiin. Yrityksistään huolimatta Tanner ei 

ollut saanut lehdelleen tarvittavaa rahoitusta, jonka myötä lehdelle muodostunut pieni va-

kaa kannattajajoukko jäi kaipaamaan omaa äänenkatajaansa.241 Tanner ja hänen lukija-

kuntansa tavallaan toivoivat Kurikan luotsaaman Ajan jatkavan siitä, mihin Amerikan 

																																																								
236 Kalemaa 1978, 145 – 149; Peltoniemi 1985, 43. 
237 Kalemaa 1978, 149 - 150. 
238 Halminen 1936, 26-28; Peltoniemi 1985, 43. 
239 Halminen 1936, 26-28; Wild 1995, 38.  
240 Wilson 1980, 10. 
241 Työmiehen neljännesvuosisatajulkaisu 1928, 108-110. 
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Työmies oli työväen asioiden ajamisessa jäänyt. Aika olikin Amerikan Työmiehen tapaan 

kohdennettu työväelle, mutta se erosi siitä kuitenkin selvimmin sillä, että se keskittyi 

edustamaan kirjoituksissaan pääasiallisesti Sointulaa ja siellä sovellettuja sosialismin op-

peja.242  

 

Ajan perustaminen oli joka tapauksessa viisasta, sillä sanomalehtien merkitys oli suuri 

etenkin siirtolaisten keskuudessa.243 Aika-lehden ensimmäisten numeroiden painatus ta-

pahtui Free Pressin tiloissa Nanaimossa. Ensimmäinen näytenumero sanomalehtimuo-

toon painetusta Ajasta ilmestyi 6. toukokuuta 1901 ja 17. toukokuuta alkaen lehteä jul-

kaistiin säännöllisesti kerran viikossa lokakuuhun 1902 asti.244 Ajan perustamisen myötä 

siirtolahankkeen ei tarvinnut turvautua enää yksityisten omistamien lehtien apuun ja Ku-

rikka sai viimein kirjoittaa vapaasti ja vailla minkäänlaista sensuuria. Lehdelle riitti tilaa-

jia niin Kanadassa, Yhdysvalloissa, Suomessa kuin Australiassakin asti. Sen vuosikerta 

maksoi 1,5 dollaria ja mainospaikkoja lehden sivuille myytiin dollarilla.245 Ajan painos 

oli vuoden 1903 lopussa oli 1500 kappaletta ja sen tilaajamäärä noin 1000.246 Yleisesti 

ottaen Ajan levikki oli kohtuullisen hyvä, ottaen huomioon, että Sointulan asukasluku 

vuoden vaihteessa 1903-1904 koostui vain 193 asukkaasta, joista yli kolmasosa oli lap-

sia.247 Tämä merkitsi, että lehteä tilattiin laajalle alueelle Sointulan ulkopuolelle.  

 

Lehden levittämisessä Kurikka halusikin vedota kaikkiin aatteen kannattajiin ja Aikaa ti-

lavia kehotettiin hankkimaan ylimääräinen lehti vaikkapa naapurilleen.248 Tilausilmoituk-

sen mukaan ”Hyvin tekee se, joka ajallaan uudistaa tilauksensa, mutta vielä paremmin se, 

joka samalla lähettää yhden tai useamman uuden tilauksen”.249 Lehden jakelu tapahtui 

pääasiassa asiamiesten kautta, jotka olivat tarjoutuneet levittämään sen julkaisuja koti-

paikkakunnillaan niin Kanadassa, Yhdysvalloissa kuin Suomessakin.250 Kurikka pahoit-

teli Ajassa, ettei Kalevan Kansalla ollut mahdollisuutta tarjota asiamiehen tehtävästä 

																																																								
242 Työmiehen neljännesvuosisatajulkaisu 1928, 108-110.  
243 Salminen 1992, 17. 
244 Halmienn 1936, 26-28; Wilson 1980, 11. 
245 Wild 1995, 38. 
246 Aika 15.02.1904, ”Kalevan Kansa C.C:n vuosikertomus vuodelta 1903”. 
247 Aika 01.03.1904, ”Kalevan Kansan vuosikertomus vuodelta 1903”. 
248 Aika 28.3.1902.  
249 Aika 28.3.1902  
250 Lista asiamiehistä ja heidän paikkakunnistaan julkaistiin jokaisen Aika-lehden numeron toisiksi vii-
meisellä sivulla. 
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palkkiota, mutta muistutti kuinka yhden päivän uhrautuminen taloudellisistamenetyksistä 

huolimatta saattoi aatteen hyväksi tuottaa suuriakin seurauksia.251  

 

Viimeisin Nanaimossa painatettu Aika-lehti ilmestyi 3. lokakuuta 1902, jonka jälkeen 

lehden julkaisutoiminta jäi yli vuoden mittaiselle julkaisutauolle. Julkaisutoiminnan jat-

kaminen Nanaimosta käsin ei olisi ollut toimiva ratkaisu, sillä käytössä olleilla kulkuvä-

lineillä matka Sointulasta ja Nanaimoon kesti yli 30 tuntia, eikä toimituksesta vastanneilla 

Kurikalla ja Mäkelällä olisi ollut mahdollista kulkea tuota väliä edestakaisin presidentin 

sekä sihteerin toimenkuviensa ohessa.252  Niinpä Aika palasi julkaisutauoltaan vasta mar-

raskuussa 1903, kun sen painatukseen sopivat tilat sekä tiedonkulun mahdollistava posti-

konttori saatiin viimein valmiiksi Sointulaan.253 Uudistuneen toimituksen myötä Kurikka 

kirjoitti myös Ajan roolin muuttumisesta. Hänen mukaansa, kun Aika sai alkunsa 

Nanaimossa toukokuussa 1901, sen oltiin ajateltu toimivan uuden uran avaajana, joka 

johdattaisi ihmisen pois vanhasta tavasta ymmärtää elämää.254 Kurikan omien sanojen 

mukaan: 

 

Se oli herättäjä, jonka tehtävä oli yhtä paljon suututtaminen kuin valoa etsiväin in-

nostaminen. Se oli tuomari, joka yhtä paljon ruoski syyllisiä kuin tarjosi turvaa ja 

apua sorretuille. Se oli torventoitotusta niille, jotka halusivat pois vanhan yhteiskun-

nan pimeydestä uutta elämää alkamaan.255 

 

Jo tässä lyhyessä lainauksessa esiin nousee Kurikan tapa valita kirjoituksiinsa hyvin tun-

nelatautuneita sanavalintoja, jotka usein korostivat jyrkkää vasikkainasettelua kahden 

																																																								
    Ks. Esim. Aika 1.6.1904. Ajan tunnetuimpana asiamiehenä voidaan pitää Martin Hendricksonia, joka 
oli toiminut ennen Ajan perustamista myös Amerikan Työmies –lehden toimituksessa. Martin Hendrick-
son on kirjoittanut kokemuksistaan muistelmateoksen, jossa hän kuvailee muun muassa ensitapaamis-
taan Matti Kurikan kanssa sekä matkaansa Malkosaarelle. Ilmeisimmin Hendriksonin innokkaasta asen-
teesta pitänyt Kurikka valtuuttanut hänet kiertelemään ja mainostamaan ”Malkosaarihommana” kansan 
keskuudessa tunnetuksi tullutta Sointulan siirtolaa useilla eri paikkakunnilla Pohjois-Amerikassa. Ks. Hen-
drickson 1909, 22, 28-36. 
 
251 Aika 25.19.1901. 
252 Muistelmissaan Hendrickson kuvailee ensimmäistä matkaansa Nanaimosta Sointulaan. Hendrickson 
1909, 36-37. 
253 Aika 3.10.1902. Aika 15.02.1904, ”Kalevan Kansa C.C:n vuosikertomus vuodelta 1903”; Aika 11.7.1902 
”Luomispäivät sointulassa” Austin McKela. 
254 Aika 01.11.1903, ”Tervehdykseni”. Matti Kurikka. 
255 Aika 01.11.1903, ”Tervehdykseni”. Matti Kurikka. 
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asian välille.  Tässä tapauksessa kyse oli uuden ja vanhan yhteiskuntamuodon eroista, 

mutta varsin usein vertailukohdaksi päätyivät niin papit, kirkko kuin kapitalistitkin. 

 

Ennen Sointulaan muuttoa Aika oli sisällöltään painottunut pitkälti Kalevan Kansan käy-

tännön järjestelyiden sekä liikeasioiden esittelyyn.256 Ajan uusi tehtävä oli suuntautua seu-

raamaan maailman suuria tapahtumia ja ”toimia käytännössä tulkitsijana sille, miltä maa-

ilma näytti Kalevan Kansan ajattelijain kannalta katsottaessa.”257  

 

Varsinaisen aikakauslehden lisäksi Kurikalla oli vakaa aikomus julkaista Sointulan kirja-

painossa Ajan merkittävimmistä artikkeleista koottu erillinen kokoelmateos, Aika-

kirja.258 Tämän vuoksi lehdessä julkaistuissa kirjoituksissa on toisinaan sivunumeroita, 

jotka eivät etene yksittäisen lehden sivunumeroiden mukaisessa kaavassa ja usein pidem-

mät kirjoitukset on jaettu lehden eri numeroissa julkaistuihin osioihin. Kirjoitusten kir-

jaksi kokoamisen vuoksi Ajan juokseva numerointi aloitettiin alusta noin kahdeksan kuu-

kautta sen julkaisun jatkamisen jälkeen.  

 

Aika-kirjan kokoamisesta ja sen olemassaolosta ei kuitenkaan ole löydettävissä minkään-

laisia tietoja eikä mainintaa edes Aika-lehtien sivuilla sen jälkeen kun teoksen valmis si-

sällysluettelo esiteltiin 1.6.1904.259 Kirjasta ja sen julkaisusta on toki voitu kirjoitella 

Ajassa myöhemmin, mutta valitettavasti lehden viimeinen tiedettävästi säilynyt numero 

on julkaistu heinäkuussa 1904, eikä Ajan uudemmista julkaisuista ole merkkejä löydettä-

vissä.260 Onkin epäselvää, milloin lehden julkaisu varsinaisesti lopetettiin. Tiedettävästi 

ainakin Kurikka luopui lehden päätoimittajanvirasta jättäessään presidentin tehtävänsä ja 

poistuessaan saarelta loppusyksystä 1904.261 Matti Halminen, mies joka alun perin kutsui 

Kurikan Kanadaan, muistelee, että lehteä olisi saarella julkaistu vain 14 numeroa.262 Hä-

																																																								
256 Aika 26.9.1902. 
257 Aika 01.11.1903, ”Tervehdykseni”. Matti Kurikka. 
258 Aika 15.12.1903, ”Uutisia”. 
259 Aika 01.06.1904. ”Ensimmäisen Aika-kirjan sisältö”. 
260 Ks. Aika 15.7.1904. 
261 Peltoniemi 1985, 56. 
262 Halmisen arvio 14:sta Aika-lehden julkaisusta on kuitenkin väärä, sillä Suomen nykyisellä kansallis-
kirjastolla Sointulassa ilmestyneitä Aika-lehtiä hallussa on 17 kappaletta aikaväliltä 1.11.1903–15.7.1904. 
Halmisen muistelmissa on asiaan liittyen pieni virhe. Halminen ei teoksessaan mainitse myöskään 
muita Sointulassa painatettuja tuotteita, joita oli Ajan lisäksi useampia. Ks. Halminen 1936. 
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nen mukaansa lopullinen päätös lehden lakkauttamisesta tehtiin johtokunnan kokouk-

sessa 4.12.1904.263 Tämän päivämäärän jälkeen lehteä ei siis ainakaan ole löydettävissä. 

Halminen ei mainitse Sointulan historiasta kertovassa yksityiskohtaisessa muistelmate-

oksessaan, että esimerkiksi Mäkelä olisi yksin jatkanut lehden toimittamista Kurikan läh-

dettyä, vaikka hänen ammattitaitonsa sekä Sointulassa sijaitsevat painokoneet ja lehden 

toimitukseen varatut tilat tämän olisivatkin mahdollistaneet. 

 

Ajan lisäksi Sointula-aatetta pyrittiin levittämään myös yhteisön ikiomalla Kansan soin-

tuja I ja Kalevan Kansan sointuja II –runo- ja laulukokoelmalla.264 Kurikka esitteli ja myi 

näitä Sointulan oloja ylistäviä teoksia myös luentomatkoillaan, pyrkien niiden avulla va-

listamaan ihmisiä Sointulan harmonisesta elämäntavasta.265  

 

Kurikka toimi selvästi Ajan kantavana voimana ja lehti koostui pitkälti Kurikan itse laa-

timista artikkeleista, joita jokaisessa Ajassa oli useampia. Pääasiassa kirjoitukset käsitte-

livät ihanneyhteiskunnan ääriviivojen luomiselle oleellisia teemoja, kuten esimerkiksi 

Kurikan näkemystä avioliittojen oikeaoppisesta järjestämisestä, lastenkasvatuksesta sekä 

yleisistä elämänohjeista, joita jokaisen Sointulassa ihanneihmiseksi kasvavan jäsenen tu-

lisi noudattaa.  

 

Varsin usein Kurikan kirjoitukset päätyivät tavalla tai toisella kommentoimaan hänen 

varsin mustavalkoista näkemystään pahasta turmioituneesta kirkosta ja hyvästä valaistu-

neesta aatteen kannattajasta. Kurikan linjaus uskontoa kohtaan vaikuttaa hänen kirjoituk-

sissaan nopeasti tarkastelemalla hieman ristiriitaiselta, sillä hän saattoi kirjoituksessaan 

ensin hyökätä ankarin sanakääntein kirkkoa ja sen papistoa vastaan ja pian kuitenkin sa-

maisessa kirjoituksessa saarnata kristuksen opetuksia ylistäen. Tämän vuoksi kirkosta ja 

uskonnosta puhuttaessa Kurikka onkin usein tullut väärinymmärretyksi. Vaikka Kurikka 

arvostelee useissa kirjoituksissaan kirkkoa ja sen papistoa voimakkailla sanavalinnoilla, 

ei hänen ollut tarkoitus loukata itsessään kristinoppia, vaan pikemminkin arvostella kir-

kon instituution kaavamaisuutta ja sen puutteellista tapaa tarkastella esimerkiksi Raama-

tun opetuksia.266   

																																																								
263 Halminen 1936, 106, 125. 
264 Peltoniemi 1985, 53. 
265 Aika 15.12.1903 ”Seulomistyömme”. Matti Kurikka.  
266 Kalemaa 1978. 73. 
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Kurikan kirjoituksia tarkasteltaessa ei kuitenkaan ole epäselvää, mistä kirkonkannattajat 

kirjoituksissa loukkaantuivat. Kurikan esittämät kannanotot olivat nimittäin erittäin suo-

rasanaisia. Esimerkiksi pappeja Kurikka nimitti ”pimeystyön harjoittajiksi” ja ”pimeyden 

vartijoiksi”, jotka johdonmukaisesti opettavat ihmiset pelkäämään tiedonvaloa ja ihaile-

maan pimeää uskonnon saamattomuutta.267 Kurikka kuitenkin muistutti, että vaikka rap-

pioitunutta kirkkoinstituutiota palvelevat papit yrittäisivät valontuojia eli totuudenpuhu-

jia ajaa pois kansan parista, eivät he kuitenkaan voisi itse valolle, eli totuuden olemassa-

ololle mitään. Erään Kurikan kirjoituksen mukaan kirkon olisi tullut lopettaa syntien an-

teeksiantamuksesta saarnaaminen, palata kristillisyyden kannalle sekä hajota instituu-

tiona kokonaan, sillä sellaisenaan kyseisellä laitoksella ei ollut mitään perustaa osana 

kristinoppia.268 Jyrkistä mielipiteistään huolimatta Kurikka piti kristinopissa erityisesti Is-

san, eli Jeesus Nasaretilaisen opetuksia suuressa arvossa.269 Tämä näkyi hänen kirjoituk-

sissaan hyvin usein toistuvina viittauksina Jeesuksen puheisiin sekä esimerkiksi kattavana 

Issa-artikkeleiden sarjana Ajassa.270 

 

Vahva kirkkovastaisuus oli Kurikan aatemaailmassa peruja muun muassa tolstoilaisuu-

desta sekä ranskalaisena yhteiskuntafilosofina tunnetuksi tulleen Voltairen ajatusmaail-

masta.271 Kurikan mukaan Voltairen tärkein havainto kirkon ja ihmisen suhdetta tutkittu-

aan oli ollut, että ”jos kansaa ei opeteta jälleen ajattelemaan ja siten vapauteta kirkon 

hirvittävistä kahleista, niin ihmiskunnan kulttuurityö on auttamatta hukassa.”272 Luulta-

vasti juuri ajatusmalliin viitaten Kalevan Kansan tavoite Kurikan mukaan oli saada ihmi-

set käyttämän omaa järkeään ja siten vapautumaan kirkon ylläpitämästä ahdasmielisyy-

destä.273 Sointulassa yhteiskunnan linja kirkkoa kohtaan oli, että siirtolan tulisi pysyä siitä 

täysin erossa.274 Sointulaan ei näin ollen koskaan rakennettu kirkkoa, eikä pappeja saa-

relle päästetty lainkaan.275  

																																																								
267 Aika 28.3.1902 Valoa kansalle. Matti Kurikka. 
268 Aika 28.2.1902, ”Jumalan pilkkaa”. 
269 Kalemaa 1978, 18. 
270 Ks. esim. Aika 1.11.1903–15.1.1904, ”Issa”; Aika 15.5.1904 ”Avio-kysymys”. M. K-a.; Aika 1.06.1904. 
”Avioero”. M. K-a 
271 Kalemaa 1978, 72.  
272 Aika 28.3.1902, ”Valoa kansalle”. Matti Kurikka. 
273 Aika 22.8.1902, ”Sointula kasvaa”. 
274 Kalemaa 1978, 175. 
275 Peltoniemi 1985, 53. 
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2.6. Kurikan luentomatkat – vastustusta, vihapuhetta ja vallallaan olevaa kurikka-

nismia 

 

Sointulassa ollessaankaan Kurikka ei malttanut keskittyä vain yhteisön sisäisten asioiden 

kehittämiseen ja omista tulevaisuudenvisioistaan kirjoittamiseen. Karismaattisena puhu-

jana tunnettu Kurikka teki vuosien 1901-1904 aikana lukuisia luentomatkoja, jotka suun-

tautuivat pääasiassa Pohjois-Amerikkaan. Näistä matkoista ei juurikaan ole aikaisemmin 

tehtyä tutkimusta saatavilla.276 Aika kuitenkin raportoi matkojen kulusta aktiivisesti Ku-

rikan kirjeenvaihdon välityksellä sekä julkaisemalla hänen laatimiaan matkakertomuk-

sia.277 

 

Puhekiertueilla matkannut Kurikka oli useissa paikoissa ennalta jo ehditty leimata yhteis-

kunnanviholliseksi ja hänen edustamansa Kalevan Kansa järjestäytyneeksi rosvojou-

koksi.278 Paikalle saapuvaksi odotettiin usein suoranaista ”sarvipäätä”, joka tulisi puheil-

laan sekoittamaan rauhallisten paikkakuntien ilmapiirin. Etenkin naisten kerrottiin rea-

goineen Kurikasta etukäteen levinneisiin kuulopuheisiin voimakkaasti. Osa oli sairastu-

nut, menettänyt yöunensa tai kadottanut ruokahalunsa.279 Kurikkaa pidettiin suoranaisena 

jumalan kieltäjänä, jota kuitenkin ilmeisen moni saapui uteliaisuuttaan kuuntelemaan.280 

Ajassa kirjoitettiinkin:  

 

Jokaisessa kaupungissa, mihin hän saapui, oli häntä vastaan ottamassa 

enemmistön viha, sellainen viha, jota luulisi nyt enää hottentottien keskellä 

tapaavansa. Jos Amerikan tasavalta olisi pelkästään sellaisia suomalaisia, 

joita sen nykyinen suuri enemmistö pappiensa johdossa on, niin ne olisivat 

pieksäneet, polttaneet ja hirttäneet hänet useimmissa kaupungeissa.281 

 

																																																								
276 Pollari 2012, 49.  
277 Ks. Aika 28.2.1902; Aika 14.3.1902; Aika 4.4.1902 ”Kiertomatkani” Matti Kurikka; Aika 4.4.1902, ”Toi-
mittaja Kurikan matkoilta”; Työväen kalenteri 1904, 104-105. 
278 Ks. Aika 28.2.1902; Aika 14.3.1902; Aika 4.4.1902.  
279 Ajassa julkaistun Charley Oakin kirjeen mukaan jopa eräs mies Worcesterissa oli päässyt eroon 
häntä vaivanneesta hammassärystä, kun oli niin pahoin pelästynyt Kurikan saapumisesta kertovia pu-
heita. Ks. Aika 28.2.1902, ”toimittaja Kurikan matkoilta”.  
280 Aika 28.2.1902, ”Toimittaja Kurikan matkoilta”. 
281 Ks. Aika 28.2.1902, Aika 14.3.1902, Aika 4.4.1902.  
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Haastavista lähtökohdista huolimatta Kurikan onnistui taitavana puhujana voittaa yleisön 

suosio puolelleen ja useimmat puhetilaisuudet päättyivät hyvissä merkeissä.282 Ajassa toi-

sinaan julkaistiin myös luentoja seuraamaan saapuneiden kuulijoiden kirjoittamia kirjeitä, 

jotka usein ylistivät Kurikan puhujalahjoja.283 Usealle hänen luentoaan seuraamaan saa-

puneelle tuli täytenä yllätyksenä, ettei Kurikka kieltänytkään Jumalaa, vaan pyrki uskon-

nosta keskusteltaessa avaamaan erinäisten raamatunkohtien merkitystä ja kritisoimaan 

kirkon niistä esittämiä tulkintoja.284 

 

Siinä missä Kurikan luentomatkojen perimmäinen tarkoitus oli edustaa siirtolahanketta 

ja sen ihanneyhteiskunnan aatepohjaa, oli myös uskonasioista puhuminen Kurikalle sel-

västi tärkeää. Hän piti esimerkiksi laajan esitelmän uskonnon ja kirkon suhteesta Mas-

sachusettsin osavaltion Fitchburgin kaupungissa alkuvuodesta 1902. Esitelmässään hän 

esitti teoriansa siitä, millä tavoin kirkko oli sovittanut yhteen raamatun 66 kirjaa ja kuinka 

tämä sovitus oli aikojen saatossa muuttunut. Lisäksi hän puhui luonnollisesta kehitys-

opista sekä siitä, kuinka luonnonomainen uskonto on syntynyt. Hän myös selvensi miten 

Jeesuksen veljeysopin ja Isän tahdon mukaista elämää tulisi alkaa toteuttaa sosialismin 

aatteen turvin. Hänen mukaansa tämä tapahtuisi käytännössä rakentamalla konkreettinen 

”taivaan valtakunta” maan päälle, eli perustamalla soveliaalle aatepohjalle perustuvia 

ihanneyhteiskuntia.285  

 

Kurikan puheiden nähtiin saavan amerikansuomalaisen työväen keskuudessa aikaan sa-

manlaista heräämistä, kuin mitä Suomessa oli nähty muutamaa vuotta aikaisemmin. Eikä 

ihme, sillä lukuisat Amerikkaan lähteneet suomalaiset olivat saaneet pettyä siihen todel-

lisuuteen, joka heitä oli ollut vastassa. Kurikan kerrotaan rohkaisevasti julistaneen:  

 

Liittykää yhteen ja nouskaa sortajianne vastaan! Muodostakaa työväenyh-

distyksiä, tai vielä parempi, - muuttakaa Malkosaarelle. Siellä tehdään yh-

teiskuntaa, miss työn tulokset jäävät sen tekijälle. Nouskaa kapitalismia ja 

materialismia vastaan.286 

																																																								
282 Ks. Aika 28.2.1902; Aika 14.3.1902; Aika 4.4.1902.  
283 KS esim. Aika 4.4.1902, ”Toimittaja Kurikan matkoilta”. 
284 Aika 28.2.1902, ”Toimittaja Kurikan matkoilta”. 
285 Aika 21.2.1902, ”Toimittaja Kurikan matkoilta”. 
286 Kalemaa 1978, 155. 
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Kurikka ihanteineen ja aatteineen selvästi puhutteli ihmisiä.287 Hän kannusti sorrettua työ-

väkeä pitämään puoliaan ja vaatimaan muutosta yhteisvoimin kapitalisminkoneistoa vas-

taan. Toki varmin tapa muutoksen aikaansaamiseksi oli Kurikan mukaan muutto Malko-

saarelle, jossa olisi mahdollisuus täysin uudenlaisen elämän aloittamiseen. Kurikan luen-

tomatkat eivät siis olleet vain pyyteettömiä aatteellisia valistuskiertueita, vaan niiden oli 

tarkoitus houkutella uusia jäseniä liittymään osaksi Kalevan Kansaa.288 Kurikka puhui 

asioista selkokielisesti ja pyrki selittämään puheessaan esitettyjä kannanottoja seikkape-

räisesti. Tavallisimmin hänen luentonsa jakaantuivat varsinaiseen puheosuuteen, Sointu-

lasta kertovien laulujen esitykseen sekä yleiselle keskustelulle varattuun aikaan.289 Eten-

kin naiskuulijat pitivät häntä hurmaavana. 

 

Amerikansuomalaiset olivat selkeästi kiinnostuneita Kurikasta ja tähän ihanneyhteis-

kunta hankkeesta. Hänen luentokiertueensa ulottuivatkin halki mantereen, aina Yhdys-

valtojen länsirannikon Oregonista Kaliforniaan ja sieltä Etelä-Dakotasta itärannikolle 

New Yorkiin.290 Tiedettävästi hän sai kutsun Alaskaankin, jonne hän lupautui saapuvansa, 

mikäli  hänen matkakuluistaan  huolehdittaisiin asianmukaisesti.291  Puhetilaisuuden jär-

jestäjät saivat valita, halusivatko pitää tilaisuuden kaikille avoimena vai koostuiko kuuli-

jakunta vain rajatusta ”aateveljien joukosta”. Kurikan oma toive puhujana oli, että kaikki 

luennot pidettäisiin avoimina kaikille asiasta kiinnostuneille.292  

 

Ajassa Kurikan uutisoitiin matkoillaan käyneen puhumassa lukuisissa länsirannikon suu-

rissa kaupungeissa. Tämän lisäksi hän oli ehtinyt käydä tutustumassa myös Point Loman 

”ko-operatiiviseen” siirtolaan eteläisessä Kaliforniassa.293 Kyseessä oli yksi teosofiseen 

liikkeen merkittävimmistä keskittymistä, joka oli rakennettu Kurikan ihaileman venäläis-

taustaisen teosofi Helena Petrovna Blavatskyn seuraajien toimesta.294 Tuolloin ilmeisesti 

Katherine Tingley johti toimintaa Point Loman siirtolassa, jonka ideologiassa korostuivat 

																																																								
287 Aika 11.4.1902. 
288 Wilson 1999, 377. 
289 Kertomuksia Kurikan luentokiertuilta ks. esim. Aika 28.2.1902, ”Toimittaja Kurikan matkoilta”; Uusi 
Suometar 5.6.1903, ”Pikku uutisia”. 
290 Wilson 1999, 377. 
291 Aika 1.4.1904, ”Uutisia”.  
292 Aika 4.4.1902, ”Kiertomatkani”. Matti Kurikka. 
293 Aika 15.12.1903, ”Uutisia”.  
294 Pietilä 1923, 8-9. 
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erityisesti harmonian ja positiivisenajattelun ihanteet.295 Point Loman toiminnassa oli eri-

koistuttu etenkin lasten kasvatukseen ja koulutukseen, joka aloitettiin siirtolassa jo hyvin 

nuorella iällä.296 Point Loma oli sinne saapuville lapsille ikään kuin koti, jossa heitä kol-

lektiivisesti hoidettiin ja koulutettiin tarkkaan valvotussa kasvatuslaitoksessa. Kasvatus-

järjestelmässä haluttiin nostaa esiin etenkin altruistisen, eli epäitsekkään toiminnan ihan-

teita.297  Kurikka omaksui todennäköisesti Point Loman siirtolassa vierailustaan ainakin 

joitain näkemyksiä lasten kasvatusjärjestelmän, jota myös Sointulassa alettiin myöhem-

min toteuttaa. 

 

Luentomatkoillaan kiivaasti asiaansa puolustava Kurikka joutui toisinaan ankarankin kri-

tiikin kohteeksi. Etenkin sanomalehdistö pilkkasi hänen siirtolahankettaan ja valtaväes-

tön ajatusmaailmaan sopimatonta aatettaan avoimesti erinäisissä julkaisuissa.298 Kurikan 

kerrottiin muun muassa harhailevan Malkosaarella kuin Jeremias aikoinaan Jerusalemin 

raunioilla.299 Tosinaan Kurikasta levinneet huhut taas leimasivat hänet jopa anarkistiksi 

ja virkavalta näki asiakseen keskeyttää ja perua hänen pitämiään esitelmiä.300 Kurikan 

kohtaamasta negatiivisuudesta huolimatta oli selvää, että hänen ajatuksensa kiinnostivat 

kansaa niin uudessa kuin vanhassa kotimaassa. Muuten hänen ajatuksensa ja toimintansa 

eivät varmasti olisi saaneet toistuvasti laajaa palstatilaa lehdistön keskuudessa Atlantin 

molemmin puolin.301 Erään Amerikan Uutisissa julkaistun mielipidekirjoituksen mukaan 

lehtien olisi joko laajennettava palstatilaansa tai perustettava tilapäinen uusi lehti julkai-

semaan paksuja kurikkanismia käsitteleviä käsikirjoituksia. Vaihtoehtoisesti samaisessa 

mielipidekirjoituksessa kurikkanismista kiinnostuneita kehotetaan seuraamaan Aika-leh-

teä, jonka avulla ”Matin aatteisiin on parempi tutustua kuin kuulopuheita ja pintapuolisia 

sanomalehtireferaatteja lukemalla.”302  

 

																																																								
295 Ashcraft 2002, 48.  
296 Siirtolan kasvatuskeskus valmisti lapset moraalisesti ja henkisesti toimimaan tulevaisuudessa suojeli-
joina Sixth Root-Raceksi nimetylle ihmisjoukolle, joka oli ilmeisen kiinteä osa Point Loman aatetta. Lisää 
Point Loman teosofispainotteisen siirtolan lasten kohtelusta ja kasvatuksesta Ks. Ashcraft 2002, 69-110.  
297 Ashcraft 2002, 81-84.  
298 Peltoniemi 1985, 45; Ks. lisäksi esim. Uusi Suometar 21.4.1903, ”Amerikan suomalaisten keskuu-
desta”; Työmiehen Illanvietto 1903 no 38, ”Uutisia”. 
299 Työmiehen Illanvietto 1904 no 23, ”Uutisia” 
300 Ks. Aika 28.2.1902, 14.3.1902 & 4.4.1902.  
301 Ks. esim. Uusi Suometar 5.6.1903, ”Pikku uutisia” 
302 Aika 28.3.1902, ”Kurikka ja sanomalehdet”. 
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Kurikkaan suivaantuneet kirkkoinstituution edustajatkin pääsivät toisinaan otsikoihin 

tempauksillaan. Esimerkiksi Totuus niminen lehti kirjoitti Kurikan asiaa vastaan asettu-

neen Fichenburgin pastori K. F. Henrikson pitäneen lukuisia esitelmiä ilmeisen kieltei-

seen sävyyn Kurikasta ja tämän sosialismi näkemyksistä.303 Aikaan saapuneen kirjeen 

mukaan: ”Hurskas pastorimme oli tähän esitelmäänsä koonnut kaikki, millä voidaan lä-

himmäisen persoonaa solvata törkeillä nimittelyillä ja parjaus-sanoilla henkilöstä, jota 

hän ei ollut edes nähnyt eikä tuntenut.”304 Kyseinen pastori ei kuitenkaan ollut ainoa kir-

kollisen instituution edustaja, joka ilmaisi kurikkanismi vastaisuuttaan. Eräällä matkal-

laan Kurikka oli osallistunut Kalevan kansan hyväksi New Yorkissa järjestettyyn ilta-

maan, jossa hän piti esitelmän ihmiskunnan nyiseen epätoivon tilaan ajautumisesta.305 

Kurikan hengellisen esitelmän lisäksi iltamassa nautittiin myös musikaalisesta ohjel-

masta, josta vastasi lukkarina ja urkurina toiminut K. Riihiaho. Ilmeisen hyvin sujunut 

iltama ei kuitenkaan ilahduttanut kaikkia. Brooklyniläisen seurakunnan diakonit uhkasi-

vat nimittäin erottaa iltamassa mukana olleen Riihiahon työtoimenkuvastaan kirkon pii-

rissä, sillä hänen osallistumistaan Kalevan Kansan tukemiseen pidettiin sopimatto-

mana.306  

 

Kirkollisten tahojen lisäksi Kurikan kirjoitusten tiedetään saaneen aikaan ristiriitaisia tun-

temuksia myös Suomen työväenliikkeen piireissä. Kurikka kirjoitti toisinaan Sointulan 

kuulumisia Suomessa kerran viikossa julkaistavassa Työmiehen illanvietto –lehdessä.307 

Kurikan elämänkerralliseen tutkimukseen perehtyneen Kalevi Kalemaan mukaan näihin 

teksteihin oli aluksi suhtauduttu suopeasti. Kalemaan kuitenkin toteaa, että ajatukset Ku-

rikkaa kohden muuttuivat kielteisemmiksi, kun vuonna 1903 marxilainen sosiaalidemo-

kratia vahvistui suomalaisen työväen linjaksi Forssan puoluekokouksen myötä.308 Ku-

rikka ei tunnetusti ollut kyseisen linjan kannattaja, sillä hän uskoi, ettei työväen olisi jär-

kevää käyttää voimavarojaan olemassa olevan kapitalistisen järjestelmän alas repimiseen 

marxilaisenlinjan viitoittamalla tavalla.309  

																																																								
303 Aika 28.2.1902. 
304 Aika 11.4.1902. 
305 Aika 28.2.1902. 
306 Aika 28.3.1902. 
307 Kalemaa 167; Ks. lisäksi esim. Työmiehen Illanvietto 1903 no 40.  
308 Kalemaa 167. 
309 Ks. esim. Aika 01.12.1903, ”Sosialismi ja meidän aatteemme” M.K-a.; Työmiehen Illanvietto 1904, 
”(lainaus Ajasta), Kalevan kansan aate”. Työväenliikkeen ja Kurikan räikeät poliittiset linjaerot huomi-
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***  

 

Innokkaasti vuoden 1900 syksyllä uutta ihanneyhteiskuntahankettaan Kanadaan perusta-

maan saapunut Kurikka oli saanut paljon aikaiseksi viimeisen kahden vuoden aikana. Hä-

nen lennokkaista utopiasosialistisista visioista konkreettiselle tasolle kehittyneen ihan-

neyhteiskunnan kotipaikaksi oli valikoitunut Brittiläisen-Kolumbian alueelta pieni Mal-

kosaari, jonne perustettu Sointulan yhteiskunta oli vetänyt puoleensa runsaasti suomalai-

sia siirtolaisia. Kevään 1901 aikana Kurikka oli perustanut Aika-lehden toimimaan omien 

ajatustensa sekä Sointulan yhteiskunnan äänenkannattajana.  

 

Pääosin Kurikan siirtolahanketta kohtaan oli ympäröivän yhteiskunnan toimesta suhtau-

duttu positiivisesti, vaikka Kurikan ajatuksille riitti myöskin epäilijöitä. Etenkin Kurikan 

kielteisyyttä kirkkoinstituutiota kohtaan tulkittiin usein väärin ja siksi hän pyrki niin kir-

joituksillaan kuin luentokiertueillaankin parhaansa mukaan selittämään, ettei hänellä ol-

lut mitään itsessään kristinuskoa vastaan vaan ongelmakohta oli rappioon ajautuneen kir-

kon toiminnassa ja opetuksissa. Karismaattisena puhujana tunnettu Kurikka onnistuikin 

usein kääntämään negatiiviset ennakkoasenteet omalle puolelleen ja useimmiten hänen 

uskonkysymyksiä sekä Sointulan yhteiskunnan elämää käsittelevät puhetilaisuudet päät-

tyivät hyvissä merkeissä. Suhteellisen lyhyessä ajassa Kurikka olikin onnistunut luomaan 

vankan perustan kehittyvälle ihanneyhteisölleen ja Sointulan tulevaisuus näytti Kurikan 

aatteiden valossa kaikin puolin lupaavalta.  

 

 

 

																																																								
oon ottaen on erikoista, että Viipurin työväen yhdistys pyysi keväällä 1904 Matti Kurikkaa kunniajäse-
nekseen ja ilmoitti kirjeitse, että Kurikan muotokuva haluttaisiin ripustaa heidän yhdistyksensä juhlasa-
lin seinälle. Kurikka vastasi kirjeeseen ilmoittamalla, että yhdistyksen päätös kummastutti häntä, sillä 
hän ei tunnetusti kannattanut työväen uutta poliittista linjaa. Hänen esittämänsä vastaus julkaistiin 
sekä Ajassa, että myöhemmin kopiona myös Työmiehen Illanvietossa.309 Siinä Kurikka totesi, että nykyi-
sissä oloissa hänen persoonallisena sekä poliittisena vainoajana toiminut t:ri Lylyn kuva sopisi Viipurin 
työväen yhdistyksen seinälle tällä hetkellä paremmin, sillä liike oli selvästi sulkenut Kurikan ulkopuolel-
leen ja myötäili mieluummin hänen aatemaailmaa Ks. esim. Työmiehen Illanvietto 1904, no 37; Työmie-
hen Illanvietto 1904 no 2, ”Eräs juttu Kuvasta” Ks. myös Työmies 13.8.1900, jossa esitellään J.A. Lylyn 
aatemaailmaa lyhyesti. 
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3. Sointuja ihanneyhteiskunnalle – Matti Kurikan utopiasosialismin äärivii-

vat 

 

3.1. Kalevan Kansan jäsenvalinta ja yhteiskunnan soinnuttaminen 

 

Sointulan yhteiskuntajärjestys perustui vankkaan ajatukseen yhteistoiminnasta, jossa 

kaikki käytettävissä olevat rakennukset, laitokset, koneet, tehtaat ja laivat kuuluivat Ka-

levan Kansan yhteisomistukseen. Ajassa julkaistiin säännöllisesti ”Tietoja tänne aiko-

ville” –kirjoitus, jossa yksityiskohtaisesti kerrottiin yhteisön toimintaperiaatteista sekä jä-

seneksi liittymistä koskevista sopimusehdoista. Tämän lisäksi kirjoitus sisälsi listan saa-

rella tarjolla olevista työtehtävistä sekä Suomesta siirtokuntaan saapumiseen valmistavat 

varustautumisohjeet. Etenkin perheiden oli kirjoituksen mukaan hyvä ilmoittaa saapumi-

sestaan hyvissä ajoin etukäteen, jotta Sointulassa osattaisiin varautua asianmukaisten asu-

musjärjestelyiden valmisteluun. Kirjoituksessa selostettiin, ettei Sointulassa maita voitu 

myydä eikä vuokrata eikä paikalle kannattanut saapua, ellei uskonut jo valmiiksi omaa-

vansa yhteiseloon sopivaa sopuisaa, vaatimatonta, valaistunutta, suvaitsevaista ja suuriin-

kin uhrauksiin sekä kieltäymyksiin altista luonnetta.310 Innokkaita siirtolaan muuttajia yri-

tettiin seuloa jäsenlomakkeiden avulla, joskin todellisuudessa lomakkeen täytöstä tuli 

vain muodollisuus. Tämä johti siihen, että saarelle saapui moninainen otos eri taustaisia 

ihmisiä, eikä yhteiselo tällaisessa joukossa aina ollut niin sopuisaa kuin alun perin oli 

ajateltu.311 

 

Jäsenten todellista sitoutumiskykyä, aatetta ja Sointulan elämää kohtaan kartoitettiin 

myös Kalevan kansan johtokunnan säätämällä koetusajassa, joka kesti kolme kuukautta. 

Vasta tämän jälkeen asukas voitiin hyväksyä yhteisöön niin sanotuksi sisäjäseneksi. Koe-

ajan lisäksi Kalevan Kansaan liittyminen edellytti 200 dollarin (noin 100 mk) osakemak-

sun suorittamista, josta hieman vaihtelevalla menestyksellä pyrittiin perimään 50 dollarin 

ennakkomaksua.312 Osakkaan tuli suorittaa osakemaksua vähintään 10 dollaria kolmen-

kymmenen päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut oksakkuudestaan tiedon.313 Koska 

																																																								
310 Aika 1.11.1903, ”Tietoja tänne aikoville”. 
311 Wild 1995, 86-89; Ks. lisäksi esim. Aika 1.12.1903 ”Seulomistyömme”; 1.12.1903 ”Ajan varrelta”. 
312 Aika 1.11.1903, ”Tietoja tänne aikoville”; Aika 15.4.1904 ”Uutisia”. 
313 Aika 6.12.1901, ”Uutisia”. 
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kyseinen summa kokonaisuudessaan oli todella korkea tavallisen kaivostyöllä noin 3 dol-

laria päivässä tienaavan siirtolaisen näkökulmasta, päädyttiin maksuissa usein erillisjär-

jestelyihin, jolloin asukas kykeni korvaamaan osan maksettavasta summasta työnteolla.314 

Ainakaan Aika-lehden kirjoituksia seuranneelle muuttajille ei siis tullut yllätyksenä Ka-

levan Kansan asettama liittymismaksu, saati Sointulan yhteistoimintaan pohjautuva tapa 

hoitaa yhteiskunnan asioita. Ihanneyhteisössä yhteisomistukselle ja yhteistyölle pohjau-

tuva talous ja elämäntapa tulisi Kurikan mukaan toimimaan hyvin, sillä aatteen omaksu-

neet ihmiset sitoutuisivat siihen vapaaehtoisesti eivätkä pakosta. Hän kuitenkin muistutti, 

että Kalevan Kansaan liittyvän tulisi olla mukana ”kaikki tai ei mitään” -asenteella, eli 

joko hän sitoutuu aatteeseen kokonaisvaltaisesti tai sitten ei ollenkaan.315 Toki on asia 

erikseen, sopiko tämä tapa kaikille ja olivatko jäsenet saarelle saapuessaan riittävän mo-

tivoituneita noudattamaan uusia yhteiskunnan normeja.  

 

Kurikka haki esikuvia aatteelleen valikoimalla osioita erilaisten suurmiesten ajatuksista. 

Aika-lehden sivuilla huomio kiinnittyi niin Voltairen, Rousseaun, Humboldtin, Hegelin, 

Müllerin, Platonin, Jeesuksen, Darwinin, Spencerin, Saint-Simon kuin Fourierinkin  kal-

taisten henkilöiden elämään, tekoihin ja ajatuksiin.316  Esikuviensa avulla Kurikka halusi 

rakentaa Sointulasta ihanneyhteiskunnan, joka voisi toimia esimerkkinä niille, jotka ha-

luaisivat irtaantua kapitalistisesta maailmasta ja siirtyä noudattamaan uudenlaista yhteis-

kuntajärjestystä, joka pohjautuisi hänen visiolleen ihanneyhteiskunnan toiminnasta.317 

Tavoite olikin kerätä yhteen ihmisiä, joiden aatemaailma soveltuisi rakentamaan ja to-

teuttamaan Kurikan kaavailemia säveliä Sointulalle. Kurikka kirjoitti Ajassa: ”Luonnol-

lisesti ymmärrämme, että yhteiskunta jota ei vielä ole, ei voi kasvattaa meitä, vaan meidän 

on ensin kasvettava, luotava uusi yhteiskunta.” Kurikan mukaan tällaisen yhteiskunnan 

luominen riippui kokonaan yhteisön jäsenten henkisestä voimasta kääntää selkänsä kapi-

talismille ja rakentaa jotain uutta sen tilalle.318 Kurikan mukaan yksityisomistus oli yksi 

																																																								
314 Raivio 1975, 387; Aika 1.11.1903, ”Tietoja tänne aikoville”. 
315 Työmiehen Illanvietto 1904 n:o 8, ”Yksityisomaisuus”. 
316 Aika 15.4.1904, ”Voltaire” (Voltaire); Aika 28.3.1902, ”Valoa kansalle”. Matti Kurikka. (Rousseau); Aika 
15.7.1904, 15.6.1904, ”Humboldt”. (Humbold); Aika 01.01.1904 ”Sosialismista teosofiaan”. (Hegel); Aika 
01.01.1904 ”Sosialismista teosofiaan”; Aika 1.5.1904, Aika 15.5.1904, Aika 1.6.1904 ”Jumala käsitteen al-
kuperä (Ote Max Müllerin teoksesta luonnollinen uskonto)” (Müller); Aika 15.05.1904 ”Avio-kysymys” 
(Platon, Jessus); Aika 01.06.1904 ”Avio-kysymykseen jatkoa” (Darwin); Aika 01.02.1904 (Spencer); Aika 
01.01.1904 ”Sosialismista teosofiaan” (Fourriee, Saint-Simon). 
317 Aika 1.1.1904. 
318 Työmiehen Illanvietto 1902 no 13, ”Tervehdys Malkosaarelta” Matti Kurikka. 
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perustavanlaatuisista syistä maailman kiroukseen, koska Jessuskin oli pitänyt yksityistä 

omaisuutta esteenä hänen seuraamiselleen ja oli Raamatussa kehottanut opetuslapsiaan 

luopumaan kaikesta omaisuudestaan.319 Näin ollen luopumalla omaisuudestaan ja seuraa-

malla tietoa ja totuutta, eli liittymällä Kurikan aatteen kannattajien joukkoon, ihminen 

saattoi jättää taakseen kirkon pimeyteen johdattelevat opetukset ja siten astua Kalevan 

Kansan johdatuksella todelliseen aatteen valoon. 

 

Kurikka puhui kirjoituksissaan Sointulan yhteiskuntarakenteiden luomisesta useaan ot-

teeseen musiikin termein ja vertauskuvin. Hän totesi ihanneyhteiskunnan luomistyötä ku-

vaavassa Ajan kirjoituksessaan, että ”kaikki musiikin harrastajat eivät ole säveltäjiä, ei-

vätkä kaikki sosialistit uuden yhteiskuntamuodon luojia.” Juuri tämän vuoksi Kurikka 

näki, että yksi siirtolan suurimmista tehtävistä oli laatia ja kirjata ylös kaikki ne elämän-

ohjeet ja säännöt, joita Sointulassa oli tähän mennessä luotu ja joita siellä tultaisiin tule-

vaisuudessa luomaan. Näistä säännöistä ja ohjeista hän puhui kirjoituksissaan nuotteina 

tai sointuina, joihin perehtymällä ja joita seuraamalla säveltämäänkin kykenemätön soit-

taja kykenisi aikaan saamaan kaunissointuisen lopputuloksen.320 Kun yhteiskunnan nor-

mien ääriviivat saataisiin hahmotettua selkeäksi kokonaisuudeksi, olisi ihmisten helppoa 

alkaa yksi toisensa jälkeen perustaa omia yhteisöjään ja elää niissä Sointulan asettaman 

esimerkin mukaisesti. Kurikka uskoi, että mahdollisesti täten koko ihmiskunta ajan mit-

taan siirtyisi heidän viitoittamalleen tielleen. Ajassa hän kirjoitti jo visioissaan siintävistä 

tulevaisuuden suunnitelmista: 

 

Näin tulee sinapin siemen varttumaan suureksi puuksi, kun kaikki sointulat 

tulevat seuraamaan samoja nuotteja, niin kuinka helppo tuleekaan sitten 

koko ihmiskuntaa soinnuttaa.321 

 

 Kurikka koki velvollisuudekseen ihmisten ohjaamisen luonnonomaisen kehityksen kan-

nalle Sointulan avulla kohti uudenlaista järjestystä, jossa ihmiskunta luopuisi markkina-

taloudesta ja asettuisi elämään perheellisen sopusoinnun pariin.322 ”Kellä silmät on, hän 

sen jo näkee. Sokeille turhaan ihania kuvia näytelläänkään”, totesi Kurikka ytimekkäästi 

																																																								
319 Aika 8.8.1902, ”Perhe ja Kansa”. Matti Kurikka. 
320 Aika 1.7.1904 ”Mitä on luomistyö”. 
321 Aika 15.7.1904, ”Silmäys suoritettuun työhön.” M. K-a.  
322 Aika 1.11.1903. 
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tuoden esiin sen, ettei ihmistä voitaisi kuitenkaan pakottaa näkemään Sointulan hyviä 

puolia ja arvostamaan sen aatteellista pohjaa.323  

 

Ihannesosialismin aatemaailma on vahvasti läsnä Kurikan Sointulan yhteiskunta järjes-

tystä koskeneissa kirjoituksissa. Kurikka halveksui sosiaalidemokraattista aatetta avoi-

mesti, sillä hänen mukaansa oikeanlainen sosialismi ei voinut tulla toteutuneeksi valtiol-

lista, eli poliittista, tietä pitkin. Kurikka ei siis uskonut työväenliikkeeseen parlamentaris-

tisena liikkeenä. Hänen mielestään ainoa oikea tie sosialismin toteutumiselle oli Sointula-

aate, joka tulisi pelastamaan ihmiskunnan. 324 Hänen omien sanojensa mukaan: 

 

 Kun me ensinnä näytämme esimerkin tämän keksinnön käytännössä toteu-

tumisen mahdollisuudesta, niin kaikkialla ihmiset innostuvat tähän ja tart-

tuvat tähän kuin hukkuva pelastusköyteen: alkavat perustella sointuloita 

meidän mallimme mukaan, perustavat ja perustavat niitä yhä uusia, kunnes 

maailma täyttyy niillä, jolloin ne myös ovat yhtyneet toisiinsa, laajemmaksi 

yhteisöksi.325 

 

Kurikka pohti monissa kirjoituksissaan sosialismin merkitystä osana Sointula-aatetta. 

Kurikan mukaan ”kansainvälinen sosialismi hyväksyi riveihinsä millaista vain roskasak-

kia, joka vain suinkin kykeni huolehtimaan jäsenmaksuistaan.” Sointulassa kukoistava 

aate ei sen sijaan nojannut tällaiseen haalimalla kokoon saatuun enemmistöön, vaan va-

lio-vähemmistöön. Tuon valiojoukon tehtävä oli Kurikan mukaan kääntää selkänsä ny-

kyiselle peluriyhteiskunnalle, vapautua työn orjuudesta ja ryhtyä puhdistamaan itseään 

henkisesti, jotta se kykenisi taluttamaan ihmisiä kohti oikeaa tietä.326  

 

 Aika-lehden kirjoituksessaan Kurikka uskoi, että samanmielisten ajattelijoiden keskuu-

dessa ihanneyhteiskuntien perustaminen Sointula-aatteen tapaan leviäisi nopealla aika-

																																																								
323 15.7.1904, ”Silmäys suoritettuun työhön”. M. K-a. 
324 Hendrickson 1909, 38-39. 
325 Hendrickson 1909, 38-39. 
326 Aika 01.12.1903, ”Sosialismi ja meidän aatteemme” M.K-a; Työmiehen Illanvietto 1904, ”(lainaus 
Ajasta), Kalevan kansan aate”. 
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taululla jopa maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Tästä seikasta Kurikka muistutti myös Kale-

van Kansan johtokuntaa, jolla saattaisi hänen visioissaan jo muutaman vuoden päästä olla 

liikkeen etuja valvottavanaan niin Australiassa, Kiinassa kuin Suomessakin.327 

 

3.2. Tragedia ihanneyhteiskunnassa 

 

Tammikuun 1903 alussa Kurikka haki kuumeisesti rahoitusta Kalevan Kansalle, jonka 

taloudellinen tilanne oli alkanut näyttää kaikin puolin epätoivoiselta. Sointula kärsi talou-

dellisesta ahdingosta, johon syynä olivat pääasiassa elinkeino-ongelmat tuotannon sa-

ralla. Viimeisen vuoden aikana lähes ainoana tuotantoalana oli ollut tukkityö, joka tu-

keista maksettujen alhaisten hintojen vuoksi ei ollut tuottanut yhtiölle voittoa. Sointulan 

sahalaitoksen tuotannosta suurin osa taas oli kulunut saarelaisten omiin käyttötarpei-

siin.328 Tuotannon riittämättömän volyymin lisäksi ongelma piili ammattitaidottomuu-

dessa, sillä Sointulaan saapuneet kaivostyöläiset eivät olleet perillä heille jaetuista met-

sätyötehtävistä, eikä saarelle oltu saatu oikeita tukkimiehiä juuri lainkaan.329  Ammatti-

taidon puute heijastui vastaavasti myös kalastukseen. Vaikka Sointulan kalavesiä oli ke-

huttu runsaiksi, olivat saaliit jääneet vähäisiksi kalastajien kokemuksen puutteen sekä 

pyyntikeinojen yksipuolisen hyödyntämisen vuoksi. Näin ollen edes kalaa ei ollut riittä-

nyt myytäväksi asti Sointulan ulkopuolelle.330 Kalevan kansalle lainoja myöntäneiden ta-

hojen toimesta saarelle lähetettiinkin tarkastaja, J. Warren Bell, jonka tehtävä oli kartoit-

taa siirtolan taloudellinen tilanne, ennen kuin sijoittajat myöntäisivät Kalevan Kansalle 

yhtään enempää lainarahaa.331   

 

Tarkastaja Bell saapui Sointulaan 29.1.1903, jolloin suuriosa kylän väestä kokoontui Me-

lulaksi nimettyyn rakennukseen keskustelemaan Kalevan Kansan tilanteesta. Kylän suu-

rimpana kokoontumistilana ja osittain asuinrakennuksena toiminut Melula oli syksyn mit-

taan rakennettu kodiksi usealle perheelle aivan Sointulan keskustaan. Melulassa pidetty 

																																																								
327 Aika 01.03.1904, ”Kalevan Kansa ja sen luottomiehet”; Aika 15.07.1904, ”Silmäys suoritettuun työ-
hön.” M. K-a. Ks. myös Aika 1.11.1903, ”Yksityis-omaisuus.”, jossa Kurikka toteaa: ”Me olemme rakenta-
neet Kalevan Kansa C.C:on yhtiöksi, joka suojaa ja rauhaa meille tuottaen myöskin kelpasi muille mal-
liksi miten johtaa eksytetty ihmiskunta takaisin oikean kehityksen polulle.”  
328 Aika 15.02.1904, ”Kalevan Kansa C.C:n vuosikertomus vuodelta 1903”. 
329 Peltoniemi 1985, 50. 
330 Aika 15.02.1904, ”Kalevan Kansa C.C:n vuosikertomus vuodelta 1903”. 
331 Wild 1995, 64-65. 
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keskustelukokous kuitenkin sai dramaattisen käänteen, kun tulipalo alkoi äkillisesti levitä 

suuren rakennuksen puurakenteissa. Palon havaittuaan pakokauhun valtaan joutuneet ih-

miset alkoivat paeta rakennuksesta pitkin kapeita käytäviä ja portaikkoja, osan pudottau-

tuessa ulos jopa toisen kerroksen ikkunoista. Kokouksessa paikalla oli ollut tuona iltana 

53 ihmistä ja heidän lisäkseen pääosin naisista ja lapsista koostunut joukko oli asuinhuo-

neistoissaan nukkumassa. Muutamassa minuutissa koko rakennus oli ollut ilmiliekeissä, 

eivätkä kaikki kyenneet pakenemaan savua ja kuumuutta ajoissa. Useat ihmiset saivat 

palovammoja ja loukkaantuivat etenkin paetessaan ulos ylemmän kerroksen ikku-

noista.332  

 

Seuraavan aamun valjetessa palo oli viimein saatu sammumaan, mutta Melulasta ei ollut 

paljoa jäljellä. Paikalla olleista 137 ihmisestä 11 sai surmansa palossa - suurin osa heistä 

oli lapsia.333 Vakavimmin loukkaantuneiden uhrien joukossa oli myös sihteeri Mäkelä, 

joka oli viimeisten joukossa ajanut ihmisiä ulos kokoontumissalista, saaden käsiinsä sekä 

kasvoihinsa niin vakavia palovammoja, että hetkellisesti hänen pelättiin jopa sokeutu-

van.334 

 

Kuolleiden ja loukkaantuneiden lisäksi myös aineellisen omaisuuden tuhot olivat suuria. 

Valtaosa Kalevan Kansan kirjanpidosta tuhoutui täysin, ja moni perhe menetti koko 

omaisuutensa ja kotinsa. Uutiset siirtolaa kohdanneesta epäonnesta levisivät nopeasti 

myös Suomeen asti.335 Pikaisinta apua Sointulaan saatiin Malkosaaren lähisatamakau-

punki Albert Baystä, josta lähetettiin pikaisella aikataululla kerätty avustuspaketti, joka 

sisälsi vaatteita, sidetarpeita, ruokaa ja rahaa. Tohtori Beckmanin avuksi lähetettiin myös 

vapaaehtoisvoimin toimivaa hoitohenkilökuntaa.336 

 

Palon syttymissyytä selvittämään valittiin Albert Bayn rauhantuomarin toimesta kuusi 

henkilöä. Selvityksen mukaan menehtyneet ihmiset kuolivat tulipalossa, jota ei oltu syty-

tetty tahallisesti. Yhteisön jäseniä kehotettiin jatkossa rakentamaan pienempiä koteja per-

heilleen paloturvallisuuden edistämiseksi. Vaikka varsinaista syytä tai syyllistä palolle ei 

																																																								
332 Wild 1995, 67-70; Peltoniemi 1985, 52; Kalemaa 1978, 169-173. 
333 Wild 1995, 67-70. 
334 Wild 1995, 67-70. 
335 Suomessa asiasta uutisoivat laajasti useat lehdet. Ks. esim. Lahden Lehti 4.3.1903, ”Malkosaaren on-
nettomuus”; Päivälehti 4.3.190, ”Pikku uutisia.”; Oulun Ilmoituslehti 4.3.1903, ”Ulkomailta”. 
336 Wild 1995, 67-77. 
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nimetty, liikkuivat ikävät huhut aiheen ympärillä kiivaasti. Koska palo oli ollut kohtalo-

kas tilikirjoille, herätti niiden tuhoutuminen keskustelua palon ”todellisista syistä” ja Ku-

rikkaa epäiltiin jopa palon sytyttäjäksi, sillä hänen uskottiin salailevan asioita Kalevan 

Kansan kirjanpidosta.337 Tämän lisäksi tarkastajaksi saapuneen Bellin uskottiin työsken-

nelleen hallitukselle ja että palo olisi hänen toimestaan sytytetty samaisten asiakirjojen 

hävittämiseksi.338  Kurikka kuitenkin kiisti häntä kohtaan esitetyt syytteet, eikä näyttöä 

tilikirjojen väärinkäytöstä pystytty mitenkään todistamaan. Suurten yhteiskunnallisten 

menetysten lisäksi palo oli Kurikalle itselleen myöskin hyvin henkilökohtainen takaisku, 

sillä useat hänen kirjoituksistaan ja muistiinpanoistaan jopa parin vuosikymmenen takaa 

tuhoutuivat palon myötä täysin.339 

 

Koko yhteiskunta olisi epäilemättä hajonnut, jos se ei olisi saanut niin paljoa sympatiaa 

sekä lähialueiden aineellista tukea osakseen. Tulipalo jätti jälkeensä noin 10 000 dollarin 

taloudellisen menetyksen Kalevan Kansalle, joka joutui keskittämään huomionsa uusien 

kotien ja kokoustilan rakentamiseen. Samoihin aikoihin monet jäsenet, mukaan lukien 

yhteisön lääkäri Backman, lähtivät kovia kokeneesta yhteisöstä.340 

 

3.3. Järjestys harmonian keskellä ja elämänohjeita Kalevan Kansalle 

 

Hallinto Sointulassa oli järjestetty kolmen päätoimen varaan, joista vastasivat presidentti, 

sihteeri sekä Kalevan kansan johtokunta, jonka edustajat valittiin jäsenten keskuudesta. 

Presidentin toimea Kurikka kuvasi vilkkaaksi keksijäksi, kun taas sihteerin tuli virassaan 

olla tämän kylmäverinen arvostelija.341 Kurikan mukaan:  

 

Jos presidentti on tulen sytyttelijä, niin sihteerin tulee olla tulen rajoittelija 

ja kurissa pitäjä. Jos presidentti on veturinkuljettaja, niin sihteerin tulee 

olla kylmäverinen jamimies. Jos siis presidentiltä kerran etupäässä vaa-

dimme, että hän pitäisi aina silmällä asiamme äärimmäisiä rajoja, jotka 

																																																								
337 Kalemaa 1978, 169-173; Wild 1995, 67-77; Aika 15.12.1903, ”Seulomistyömme”. Matti Kurikka; Aika 
15.02.1904, ”Kalevan Kansa C.C:n vuosikertomus vuodelta 1903”.  
338 Kalemaa 1978, 169-173; Wild 1995, 67-77. 
339 Aika 15.12.1903, ”Seulomis työmme”. Matti Kurikka. 
340 Wild 1995, 79-80. 
341 Aika 15.3.1904, ”Teoria ja praktiikka”. Matti Kurikka. Ks. myös Kalemaa 1978, 161. 
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luonnostaan yhäti tulevat laajenemaan, niin sihteerin on sen sijaan oltava 

vastuunalaisen sen sisäisen ja kristalloituneen keskuksen suojelemisesta.342 

 

Austin McKela eli A.B. Mäkelä toimi Kalevan Kansan sihteerin roolissa pitkään.343 Sa-

malla hän huolehti myös rauhantuomarin virasta saarella.344 Realistisesti asioihin suhtau-

tuva Mäkelä nähtiin idealistisen Kurikan rinnalla ystävänä, joka tasapainotti tämän len-

nokkaita suunnitelmia ja nopeaa ajatusten juoksua.345 Hänen tehtävänsä ei varmasti ollut 

helppo, sillä Kurikan vahvat mielipiteet ja suuret suunnitelmat ”asiamme äärimmäisillä 

rajoilla” usein herättivät erimielisyyksiä, joiden selvittelyyn toisinaan jouduttiin puuttu-

maan jopa lakitoimin.346  

 

Kalevan Kansa Colonization Company oli kapitalistisesta näkökulmasta katsottuna vain 

näennäisesti osakeyhtiö, sillä yhtiön sisällä kaikki omistivat osakkeita saman verran, eikä 

kenelläkään ollut varallisuuteen perustuvia erillisoikeuksia. Palkka yhtiössä oli määritetty 

samansuuruiseksi kaikkien sen jäsenten kesken, sillä ajateltiin, että kaikkien ihmisten elä-

mäntarpeet olivat samanlaiset.347 Saarella työpäivän pituus säädettiin kaikissa työtehtä-

vissä kahdeksaan tuntiin ja eri työkunnat valitsivat keskuudestaan johtajan, joka työnjär-

jestäjäksi valitun henkilön kanssa jakaisi työtehtävät. Naiset päättivät naisten töistä 

omassa kokouksessaan. Työnjohtajat vastasivat alalleen kuuluvasta yhtiön omaisuudesta, 

kuten esimerkiksi käytössä olleista koneista sekä työkaluista. Tarvittaessa työnjohtajan 

toimintatavoista oli mahdollista esittää valitus työnjärjestäjälle tai Kalevan Kansan joh-

tokunnalle.348 Työpäivistä keskusteltaessa oli selvää, että toisiin töihin löytyisi enemmän 

halukkaita työntekijöitä kuin toisiin. Tyytymättömyyden välttämiseksi vähemmän hou-

kuttelevien töiden työpäivän pituutta oli tarkoitus lyhentää, kun taas vetovoimaisissa 

töissä työntekijöiden valintaan vaikuttaisivat enemmänkin heidän osaamisensa.349   

 

																																																								
342 Aika 15.3.1904, ”Teoria ja praktiikka”. Matti Kurikka. 
343 Aika 15.6.1904, ”Uutisia”. 
344 Peltoniemi 1985, 44. 
345 Kalemaa 1978, 77; Peltoniemi 1985, 44. 
346 Aika 15.5.1904. 
347 Työmiehen Illanvietto 1902 no 14, ”Kirje sointulasta (7.11.1902)”. Matti Kurikka. 
348 Aika 11.7.1902, ”Luomispäivät Sointulassa”. Austin McKela. 
349 Aika 6.12.1901, ”Kalevan Kansan perustuslaki”. Matti Kurikka. 
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Yhtiön toimintaan tyytymättömät jäsenet saivat myydä osakkeensa tai vaatia koolle kut-

suttavasti johtokunnan yleistä kokousta ongelmatilanteita ratkomaan.350 Jos taas osakkeen 

omistaja aiheutti ongelmia yhteisössä, voitiin hänelle antaa kaksi varoitusta, yksityinen 

sekä julkinen, ja siten tarvittaessa erottaa sisäjäsenyydestä. Tällöin yhtiöllä oli oikeus 

pakkolunastaa kaikki se, mitä hänen oli onnistunut valmistaa yhtiön yhteisomistuksessa 

olevalla maa-alueellaan.351  

 

Hyvästä yrityksestä ja huolellisesta suunnittelusta huolimatta Sointulan yksi merkittävim-

piä ongelmia oli sen puutteellinen taloudensuunnittelu, josta vastuussa oli kaksi sanoma-

lehteä, sekä yhden siirtolan talousvaikeuksiin ja konkurssiin ajanut Kurikka. Taloushuo-

lien sijaan Kurikka kuitenkin keskittyi yhteisön alati muokkautuvan aatteellisen pohjan 

luomiseen ja tulevaisuuden suunnitelmien visiointiin. Ajassa Kurikka kirjoitti muun mu-

assa ideoimastaan vakuutusjärjestelmästä, joka tarkoitus oli jossain vaiheessa pitää huoli 

jokaisesta Kalevan Kansan jäsenestä erilaisissa ongelma- ja onnettomuustilanteissa.352 

 

Kesällä 1904 Kurikka julkaisi Ajassa ”Elämän ohjeita Kalevan Kansalle” –artikkelisar-

jan, joka nimensä mukaisesti käsitteli ohjeistusta ihanteellisen elämän järjestämiselle 

Sointulassa.353 Tavallaan hän siis pyrki luomaan raamit ihanneihmisenä toimimiselle. 

Nämä ohjeet pääkategorioiltaan koskivat lasten hankintaa, kohtelua ja kasvatusta, suh-

tautumistapoja kanssaihmisiin sekä heidän asenteisiinsa, hyvänä pidettyjä tekoja, paris-

kuntien seuraelämää, rahan käyttöä, tiedonhankintaa sekä yleistä yhteiskuntajärjestystä. 

Lisäksi ne pyrkivät valistamaan, kuinka ihmisen tulisi ylläpitää arvostelukykyään sekä 

itsehillintäänsä tunneasioissa. Kurikan mukaan todellinen ihanneihminen sai olla ylpeä, 

mutta ei koskaan kopea. Myös kiivastuminen oli hyväksyttävää, mutta suuttuminen ei. 

Lisäksi ihmisen tulisi tavoitella järjestystä vallattomuuden sijaan ja suojella sopusointua 

sortoa välttäen. Hänen mukaansa ihmisen tuli osata totella, mutta hän ei saanut olla orja 

kenellekään.354 Kirjoituksessaan Kurikka halusi korostaa, että kyse oli nimenomaan hyvin 

																																																								
350 Aika 6.12.1901, ”Kalevan Kansan perustuslaki”. Matti Kurikka. 
351 Työmiehen Illanvietto 1902 n:o 14, ”Kirje sointulasta (7.11.1902)”. Matti Kurikka. 
352 Wild 1995, 84-86. 
353 Ks. Aika 15.06.1904, ”Elämän ohjeita Kalevan Kansalle”. M. K-a.; Aika 01.07.1904, ”Elämän ohjeita Ka-
levan Kansalle”, M. K-a & Aika 15.07.1904, ”Elämän ohjeita Kalevan Kansalle”, M. K-a. 
354 Kalevan Kansan elämänohjeet: 1. Leikkikäämme, älkäämme telmikö. 2. Hellikäämme, älkäämme 
nuoleksiko. 3.Olkaamme avomielisiä, mutta älkäämme lavellerko. 4. Moittikaamme, mutta älkäämme 
soimatko. 5. Arvostelkaamme, mutta älkäämme panetelko. 6. Kiittäkäämme, mutta älkäämme mairi-
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perusteellisesti selitetyistä ohjeista, ei sokeasti noudatettaviksi määrätyistä käskyistä. Hä-

nen mielestään nimittäin ainoastaan eläintä voitiin komentaa käskyllä, kun taas ihmistä 

voitiin vain pyytää ja korkeintaan vaatia ohjeita noudattamaan. Tällä huomautuksellaan 

hän viittasi Raamatun kymmeneen käskyyn, joita Kurikka piti lähinnä ajattelemattomasti 

laadittuna kieltojen kokoelmana.355  

 

Vaikka Sointulassa riitti huolia, oli Kurikka kuitenkin selvästi ylpeä saavutuksistaan ai-

kaansaamassaan ihanneyhteiskunnassa. Hän toteaa ”Silmäys suoritettuun työhön” -kir-

joituksessaan heinäkuussa 1904: 

 

Olisimme tarvinneet ihanne ihmisiä tähän työhön, satakunta tai edes kym-

menen, mutta meillä ei ollut yhtään. Kuitenkin me ryhdyimme käytännössä 

toimeenpanemaan, mitä ensin olimme ajatelleet ja sitten kirjoittaneet.356 

 

Kyseistä lainausta tarkastellessa voidaan Kalevan Kansan todeta edenneen Kurikan vii-

toittamalla tiellä päättäväisesti kohti hänen näkemystään ihanneyhteiskunnasta, vaikka 

alkutaival hankkeessa oli ollut haasteellinen. Kurikka oli aloittanut siirtolahankkeensa 

käytännössä tyhjästä ja edennyt saamansa tuen ja kannustuksen turvin tilanteeseen, joka 

oli mahdollistanut Sointulan yhteiskunnan rakentamisen ja aatepohjan kehityksen. Ihan-

teellista olisi toki ollut, jos yhteisöä perustamassa olisi ollut edes pieni joukko valmiita 

ihanneihmisiä, jotka olisivat osanneet neuvoa Kurikkaa ja hänen seuraajiaan uudenlaisen 

yhteiskunnan luomisessa. Ihanneihmisiä ei kuitenkaan ollut yhtäkään, joten Kalevan 

Kansan täytyi olla ensimmäinen joukko, joka omalla toiminnallaan saisi aikaan sellaisen 

																																																								
telko. 7. Vaatikaamme toisiltamme luottavaisuutta, rehellisyyttä, älkäämme uskollisuutta. 8.Teh-
käämme hyvää, mutta älkäämme velkoko vastapalveluksia. 9. Lempikäämme, mutta älkäämme olko 
mustasukkaisia. 10. Älkäämme niitä moittiko, jotka lapsia luovat, vaan niitä jotka sukuvietillään huvitte-
levat.11. Innostukaamme, mutta älkäämme arvostelukykyämme menettäkö. 12. Kiivastukaamme, mutta 
älkäämme suuttuko. 13.Olkaamme ylpeitä, mutta älkäämme olko kopeita. 14. Olkaamme laupiaita, 
mutta älkäämme olko nöyriä. 15. Älkäämme laiminlyökö toisemme puolustusta, vaikka itseämme 
emme puolustaisikaan. 16. Käyttäkäämme oikein varojamme mutta älkäämme olko itaroita. Ohje 17. 
On luultavasti epähuomiossa jäänyt kirjoittamatta tai numerointi ohjeissa siirtynyt suoraan kuudesta 
toista kahdeksaantoista. 18. Hankkikaamme tietoja mutta älkäämme olko muistin lataajia. 19. Äl-
käämme tavoitelko vallattomuutta vaan järjestystä. 20. Suojelkaamme sopusointua, välttäkäämme sor-
toa. 21. Totelkaamme, älkäämme olko orjia. 
355 Aika 15.6.1904, ”Elämän ohjeita Kalevan Kansalle”, M. K-a. 
356 Aika 15.7.1904, ”Silmäys suoritettuun työhön”. M. K-a. 
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yhteiskunnan, jossa elämä voisi saada ihmiset jalostumaan Sointula-aatteen avulla tällai-

siksi ihanneihmisiksi.  

 

Kurikka oli erittäin ylpeä Kalevan Kansan tähän astisista saavutuksista. Kalevan Kansa 

oli muun muassa onnistuneesti osoittanut suomalaisen valistuneen työmiehen kykenevän 

itsehallintoon ja että osakeyhtiö oli osoittautunut täydelliseksi järjestelmäksi yhteistalou-

den harjoittamiseen. Kurikka totesi aatteen vetäneen puoleensa kelvollisia aineksia, ja 

että sen turvin oli yhteisön joukosta myös onnistuttu poistamaan ne, joille ahneus, viha ja 

himot olivat osoittautuneet tärkeämmiksi kuin alttius ja sopusointu.357  Kaikista vastoin-

käymisistä huolimatta Sointula ja Kalevan Kansa herättivät kiinnostusta ja vilkasta kes-

kustelua muualla asuvien suomalaisten keskuudessa. Tiedettävästi noihin aikoihin esi-

merkiksi Kaliforniassa San Franciscon pohjoispuolella pieni joukko ihmisiä perusti oman 

kommuuninsa, joka myös kantoi Sointulan nimeä Malkosaaren esimerkin mukaisesti.358  

 

3.4. Vapaa rakkaus romuttaa avioliittoinstituution ja vapauttaa Sointulan naiset 

 

Kurikan karismaattisesta persoonasta ja viehätysvoimasta huolimatta useat hänen seuraa-

jansa alkoivat kuitenkin hiljalleen kääntyä häntä vastaan. Kurikan kirjoitukset herättivät 

tunteita Ajan lukijakunnassa etenkin, kun hän päätti keväällä 1904 julkaista lehdessä 

avioliittoa sekä seksuaaliasioita koskevan kirjoitussarjan. Nuo kirjoitukset korostivat 

naisten aseman vapautumista tai vapauttamista yleisistä normeista, jotka heille yhteiskun-

nan toimesta luotiin niin vaimoina kuin äiteinäkin.359  

 

Yleisesti ottaen keskustelu avioliitoista oli ollut erityisen pinnalla suomalaisen yhteiskun-

nan keskustelukanavissa jo 1800-luvun viimeisiltä vuosikymmeniltä asti.360  Suomalais-

ten avioliitto- ja seksuaalioppaiden pohjalta sukupuolijärjestelmän muodostumista suo-

malaisessa yhteiskunnassa tutkineen Anna-Liisa Räisäsen mukaan muun muassa teologit, 

lääkärit, antropologit, kirkko sekä eri aatesuuntien edustajat kiistelivät avioliittoinstituu-

tiosta ja sen säilyttämisen merkityksestä osana yhteiskuntaa. Jokaisella taholla oli esittää 

asiaan oma kantansa. Kyse ei ollut vain miehen ja naisen välisestä liiton solmimisesta, 

																																																								
357 Aika 15.7.1904, ”Silmäys suoritettuun työhön.” M. K-a. 
358 Wild 1995, 80-81. 
359 Wild 1995, 91-97. 
360 Räisänen 1995, 38. 
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sillä keskustelu ulottui koskemaan perheiden asemaa sekä koko avioliittoinstituution mer-

kitystä osana yhteiskuntaa.361 Räisäsen mukaan suomalaisessa avioliittokeskustelussa 

esillä olivat olleet pääosin kaksi äärisuuntausta. Ensimmäistä suuntaa edustivat ne, jotka 

halusivat lakkauttaa avioliiton ja heitä vastaan asettuivat ne, jotka päinvastaisesti äärimäi-

syyksiin asti halusivat korostaa avioliittoinstituution ikuisuutta. Samaan aikaan huolta 

kannettiin myös kansan sukupuolimoraalista ja siveellisyydestä. Tämän lisäksi keskuste-

lua käytiin myös avioliiton alkuperästä sekä tarkoituksesta. Käytännössä asian ajankoh-

taisuus ilmeni lukuisten avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaiden julkaisuina, joissa sel-

västi vastakkain asettuivat kristillinen sekä tieteellinen maailmankuva.362  

 

Anna Palmqvistin kanssa nuorena avioitunut Kurikka oli ennen Sointulan muuttoaan eh-

tinyt käydä läpi oman avioeroprosessinsa. Eron myötä pariskunnan yhteinen tytär oli jää-

nyt äitinsä kasvatettavaksi, Matin suunnatessa kohti työväenliikkeen johtotoimia ja sit-

temmin siirtokunnan perustamisseikkailuja Australiaan ja Kanadaan. Taustastaan huoli-

matta, tai ehkä juuri sen vuoksi, Kurikka koki itsensä erityisen sopivaksi kirjoittamaan 

ihanneliitoista sekä siitä, kuinka lastenkasvatus olisi syytä Sointulassa järjestää.  Tällai-

nen kuva hänen määrätietoisista teksteistään välittyy, sillä nämä kaksi aihepiiriä nousivat 

Ajan kirjoituksissa pinnalle etenkin vuoden 1904 aikana lukuisia kertoja.  

 

Asialleen vakaasti omistautunut Kurikka ei pelännyt ottaa osaa tieteen ja uskon väliseen 

väittelyyn kirjoittamalla avioliittoasiasta erittäin kirkonvastaisesti ja tuomalla esiin jopa 

ajatuksia vapaan rakkauden harjoittamisesta, joka herätti jyrkkää vastustusta Kalevan 

Kansan kannattaja joukoissa. On kuitenkin hyvä huomata, ettei Kurikka kuitenkaan ollut 

ainoa, eikä muihin kirjoittajiin verrattaessa edes erityisen hyökkäävä osanottaja avioliito-

jen tilaa koskevassa yhteiskunnallisen tason keskustelussa. Esimerkiksi sosiologina, so-

siaaliantropologina ja moraalifilosofina tunnettu avioliittotutkija Edvard Westermarck 

esitti selkeästi Kurikkaa radikaalimpia näkemyksiä muun muassa ihmisten seksuaalisuu-

desta sekä avioliittoinstituutiosta.363 Vallitsevien yhteiskuntanormien toimivuutta kyseen-

alaistanut Westermarck sai Kurikan tapaan ajatuksilleen hyvin ristiriitaisen vastaanoton 

																																																								
361 Räisänen 1995, 67-68. 
362 Räisänen 1995, 67-68. 
363 1900-luvun alun suomalaiseen yhteiskuntaan sekä erityisesti Westermarckin kirjoituksiin ja ajatuk-
siin perehtynyt aate-ja oppihistorian tutkija Niina Timosaari toteaa, että Westermarckin avioliittokäsi-
tyksissä korostuivat eugeeniset rodunjalostukselliset tavoitteet, joita Westermarckin mukaan olisi tullut 
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muun muassa suomalaisen lehdistön piireissä.364 Aikansa yhteiskunnassa avioliittoa, su-

kupuoli ihanteita ja seksuaalimoraalia käsittelevät aihepiirit kiersivätkin 1900-luvun al-

kuvuosina kansan keskuudessa lukuisien lehtikirjoitusten sekä hyvinkin yksityiskohtai-

sesti aiheita käsittelevien erillisjulkaisujen ohessa myös esitelminä, puheina ja keskuste-

lutilaisuuksina erilaisten seurojen ja yhdistysten iltamissa. Aatehistoriallisesti asiaa tar-

kasteltaessa on tärkeää huomata, miten tieteen ja erityisesti etenkin perinnöllisyystieteen 

julkinen leviäminen oli saanut ihmiset hiljalleen kyseenalaistamaan kirkon opit tieteellis-

ten julkaisujen valossa.365 Lisäksi aikansa mediakanavina toimineet sanomalehdet sekä 

yksityinen kirjeenvaihto kuljettivat kirkon harmiksi näitä uudenlaisia ajatuksia vauhdik-

kaammin kuin heidän pitämänsä suurimmatkaan sunnuntaimessut.  

 

Ajan kirjoituksissaan Kurikka otti laajimman tarkastelun ja suurimman kritiikin kohteeksi 

naisen alistetun aseman osana kristillistä avioliittoinstituutiota. Kurikan kirjoituksia tar-

kastellessa on syytä ottaa huomioon, että hänen tekstinsä useimmiten pohjautuvat hänen 

omien näkemystensä lisäksi jonkin toisen auktoriteetin esittämille ajatuksille, jotka tuki-

vat hänen omaa linjaansa ihanneavioliitoista - tai pikemminkin ihanteellisesta avioliitot-

tomuudesta. Kurikan mielestä useimmat hänen aikalaistensa avioliitot olivat enemmän 

tai vähemmän onnettomia, koska ne eivät rakentuneet todelliselle pysyvälle rakkaudelle, 

vaan yhteiskunnan vaikuttimien ympärille.366  Tästä huolimatta hän ei kuitenkaan pitänyt 

rakkaudelle pohjautuvien kristillisten liittojen muodostumista täysin mahdottomana, 

mutta pikemminkin todella epätodennäköisenä.367    

 

Avioliitoista puhuttaessa Kurikka oli ollut etenkin Kalevan Kansan alkuaikoina aihetta 

kohtaan varsin mukautuvainen. Siirtolaa perustettaessa oli Sointulassa päätetty pysyä kir-

kosta ja sen säädöksistä mahdollisimman kaukana, mutta tästä huolimatta avioliittojen oli 

ollut tarkoitus säilyä perinteisinä.368 Kuitenkin Kurikan esittämät ajatukset Kalevan Kan-

san avioliittoasioiden järjestämisestä olivat jo talvella 1902 herättäneet huolta Suomessa 

asti. Työmiehen Illanvietto uutisoi Kurikan julkisista edesottamuksista, joiden mukaan 

																																																								
edistää lainsäädännön sekä ihmisten moraalikasvatuksen avulla. Westermarck keskittyi näkemyksis-
sään muun muassa eugeniikalla selitettäviin avioliittoesteisiin, seksuaalimoraaliin, homoseksuaalisuu-
teen sekä aviottomien lasten asemaan yhteiskunnassa. Ks. Timosaari 2017, passim. 
364 Westermarckin aikaansaamasta kritiikistä ks. Timosaari 2017, 159-166. 
365 Räisänen 1995, passim. 
366 Aika 29.8.1902, ”Avio-Kysymys”. M. K-a. 
367 Aika 29.8.1902, ”Avio-Kysymys”. M. K-a. 
368 Kalemaa 1978, 175–178.  
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”uudessa siirtolassa miestä ja naista ei sidottaisi yhteen valitettavan usein rikkoutuvalla 

valalla, vaan sen sijaan asianomaiset saisivat yhtyä tai erota vapaan valintansa kautta.”369 

Kurikan lausuma herätti jo tuolloin vastaväitteitä niin Malkosaarella kuin muuallakin, 

eikä siis ihme, että se ylitti uutiskynnyksen myös Suomen lehdistössä.370 Avioliittoasia 

oli kuitenkin jäänyt taka-alalle Aika-lehden ensin siirryttyä toimitustauolle ja sittemmin 

tauolta palatessaan sen palstatila oli kulunut pitkälti yhteisön muun aatteellisen pohjan 

luomiseen sekä taloustilanteen selvittelyyn.    

 

Kuitenkin kevään ja kesän 1904 aikana avioliittoa ja siihen liitettäviä asioita käytin Ajan 

sivuilla lävitse varsin yksityiskohtaisesti Kurikan ”Avio-kysymys” -artikkelisarjassa. Hä-

nen laatimansa pitkät ja yksityiskohtaiset kirjoitukset käsittelivät muun muassa kirkon 

vaikutusta kahden ihmisen välisessä liitossa, ihmisen kehitystä kaikissa eri ikävaiheissa 

sekä Kalevan Kansan omaa kantaa aviokysymykseen liittyen. Varsin tarkkaavaisesti ih-

misen kehon toimintaan painottuneissa artikkeleissaan hän käytti apunaan aikansa lääke-

tieteellisiä julkaisuja, joista etenkin Alice B. Stockhamin teosta tokilogiasta hän suositteli 

”jokaiselle neitoselle lahjoiteltava silloin, kun hän aikaihmisten pariin astuu.”371   

 

Ajan ”Avio-kysymys” -artikkelit keskittyivät tarkasti käsittelemään ihmisen seksuaali-

suutta, eli elinsähköisyyttä ja sen hillintään liittyviä asioita niin nais- kuin miesnäkökul-

masta katsottuna. Etenkin elinsähköisyyttä ja kumppanin valintaa koskevissa artikke-

leissa Kurikka siirsi vastuuta kirjoituksistaan amerikkalaisen lääkäri Edward Bliss Footen 

harteille siteeraamalla tämän tutkimuksia ja pyrkien niiden avulla saamaan tieteellistä va-

kuuttavuutta omille näkemyksilleen. Footen kohdalla Kurikka oli valinnut ajatuksiaan tu-

kevan teoreettisen pohjan viisaasti, sillä esimerkiksi tohtori Footen vuonna 1859 julkai-

sema teos Medical Common Sense: Applied to the Causes, Prevention and Cure of Chro-

																																																								
369 Työmiehen Illanvietto 1902 n:o 5, ”Avio-kysymys Malkosaarella”. 
370 Työmiehen Illanvietto 1902 n:o 5, ”Avio-kysymys Malkosaarella”. 
371 Kyseessä on ilmeisimmin useille kielille julkaistu liki 400 sivuinen Alice Bunker Stockhamin teos Toko-
logy: A Book for Every Woman, joka ilmestyi alkuperäiskielellä englanniksi vuonna 1886. (Teos suomen-
nettu 1898 nimellä ”Tokologia: kirja kaikille naisille”). Stockham oli ammatiltaan gynekologi sekä synny-
tyslääkäri Chicagosta. Hän oli myös viides lääkäriksi valmistunut nainen Yhdysvaltain historiassa. Ks. ai-
heesta lisää Aika 15.03.1904, ”Avio kysymys”. M. K-a. 
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nic Diseases and Unhappiness in Marriage oli yksi aikansa luetuimpia avioliittoa käsit-

televiä teoksia, joka oli kirjoitettu antamaan tavalliselle kansalle neuvoja avioelämän mo-

nimutkaisiin ongelmatilanteisiin.372  

 

Kurikka kuvaili elinsähkön syntyä ja vaikutuksia Ajassa hyvin yksityiskohtaisesti, sillä 

hän piti tärkeänä, että sointulalaiset ihmiset ymmärtäisivät tuon ihmisten välisen sähkö-

latauksen merkityksen ja millaisia seurauksia sen käytöllä saattaisi olla erilaisissa tilan-

teissa. Kurikan mukaan inhimillinen sähkövoima vaikutti muun muassa ihmisen karis-

maattisuuteen ja erityisen selvästi tämä voitiin havaita tarkastelemalla esimerkiksi suuria 

sotasankareita tai menestyksekkäitä puhujia, joista sähkövaraus välittyi selkeästi. Kysei-

nen sähkövaraus oli yksilöllinen, joten se ei koskaan ollut kahdessa yksilössä voimaltaan 

tai laadultaan samanlaista, sillä Kurikan mukaan yksilöt olivat sähköisesti aivan yhtä eri-

laisia kuin ruumiillisestikin.373  Kurikka painotti kirjoituksissaan esittelemiensä aiheiden 

tärkeyttä, toteamalla asioiden tarkastelun tieteen avulla oli ainoa keino repiä alas vallalla 

oleva taikausko ja siveettömyys, jonka ylläpidosta kirkko opetuksineen oli tähän asti vas-

tannut.374 

 

Vaikka Kurikka lainasi kirjoituksiinsa paljon opinkappaleita tohtori Footen teoksista, on 

hyvä huomata, ettei hän valinnut esiteltäväksi kuin ne osat, jotka vahvistivat hänen omia 

argumenttejaan. Footen tuotannossa esimerkiksi ehkäisyä koskevat aihepiirit ovat esillä 

selkeästi, mutta niihin Kurikka ei ota lainkaan kantaa omissa artikkeleissaan.375 Elinsäh-

kön ohessa Footen teorioihin nojaten Kurikka kirjoitti myös syistä, jotka puolsivat perin-

teisestä avioliitto käsityksestä irtautumista.376 Lisäksi hän lainasi tältä myös ohjeistuksen 

miesten ja naisten välisistä soveliaista asumisjärjestelyistä sekä tarkat neuvot uuden elä-

män luomiseen tarkoitetun kumppanin valintaa koskien. Nämä neuvot eivät kuitenkaan 

miellyttäneet kaikkia, sillä etenkin Kurikan toteamus siitä, että ”nainen voisi asua yhdessä 

																																																								
372 Edward Bliss Footen (1858) Medical Common Sense: Applied to the Causes, Prevention and Cure of 
Chronic Diseases and Unhappiness in Marriage -teosta myytiin arviolta 250 000 kappaletta ja siitä 
myöhemmin julkaistua laajennettua Plain Home Talk, Embracting Medical Common Sence – versiota 
(1870) noin 500 000 kappaletta. Kurikka ei mainitse mihin Footen teokseen hän Ajassa viittaa, joten ky-
seessä voi olla myös Dr. Foote's new plain home talk on love, marriage, and parentage. A fair and ear-
nest discussion of human, social, and marital relations –teos, jota voidaan pitää yhtenä Footen mestari-
teoksista, joskaan teoksen myyntilukuja ei tiedettävästi ole löydettävissä. KS. Lisää Wood 2011, 35-36.  
373 Aika 1.5.1904, ”Avio-kysymys”. 
374 Aika 1.4.1904, ”Avio-kysymys”. M. K-a. 
375 Cirillo 1970, 341-245; Wood 2011, 18-19. 
376 Ks. lisää Foote 1867, 243-378. 
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parhaan mies-toverinsa kanssa, mutta ei kernaasti rakastajansa kanssa”, herätti varmaa 

vastarintaa Kalevan Kansan keskuudessa.377  Tämän lisäksi Kurikka ilmaisi, että naisen 

olisi toivottavaa hankkia lapset juurikin sellaiselle miehelle, jonka kanssa ei vietä päivit-

täin aikaansa. Kurikan mukaan naisella ei olisi myöskään tarvetta sitoutua yhteen mie-

heen loppuelämäkseen vain koska haluaisi saada lapsen.378 Lyhyesti ilmaistuna Kurikka 

siis uskoi, että naisella tulisi olla täysi oikeus päättää, milloin ja kenen kanssa haluaisi 

jälkikasvua luoda, eikä siihen ollut syytä sotkea kirkon mielipiteitä tai seremonioita.379  

 

Ajatus siitä, että naisella olisi oikeus hankkia itselleen rakastaja avioliiton ulkopuolelta 

oli usealle Kalevan Kansan jäsenelle liian radikaalia kuultavaa ja tällainen seksuaalisen 

vapauden korostaminen herätti jyrkkää vastustusta koko yhteisössä. Ihmiset olivat huo-

lissaan siitä, että Sointula alettaisiin leimata vapaanrakkauden keskukseksi, ja että tällai-

set huhut voisivat jopa vaarantaa Kalevan Kansan ja Malkosaaren vuokraamisesta vas-

taavan hallituksen välisen sopimuksen jatkuvuuden.380   

 

Tämä Footen teoriaan sidottu naisen vapauttaminen oli kuitenkin lopputulema, jota Ku-

rikka oli ajatuksissaan ja kirjoituksissaan pohjustanut jo kauan. Kurikka puolsi näkökan-

taansa muun muassa vetoamalla olemassa olevan avioliittoinstituution toimimattomuu-

teen ja siinä esiintyviin järkyttäviin epäoikeudenmukaisuuksiin. Oletettavasti Kurikka oli 

omaksunut ainakin kohtuullisen suuren osan avioliittokäsityksistään sosialististen ajatte-

lijoiden piireistä. Ajan sosialistien mukaan ehdottomaan uskollisuuteen perustuva avio-

liitto oli kapitalistiselle yhteiskunnalle tyypillinen avioliiton muoto, joka pohjautui yh-

teiskunnan taloudellisille rakenteille.381 Tällainen kristillinen liitto oli ehdottoman yk-

siavioinen ja yleisimmin se päättyi jommankumman osapuolen kuolemaan.382 Sosialisti-

sen käsityksen mukaan tällainen liitto ei voinut millään tapaa perustua molemmin puolei-

seen rakkauteen, vaan kyseessä oli aina pakon edessä solmittu liitto, jonka perimmäinen 

																																																								
377 Aika 1.06.1904. Ks. myös Wild 1995, 91-97. 
378 Aika 1.04.1904. Ks. myös Wild 1995, 91-97. 
379 Aika 1.04.1904. Ks. myös Wild 1995, 91-97. 
380 Wild 1995, 91-97; Kurikan räikeistä kirjoituksista huolimatta Malkosaarella ei kuitenkaan tiedettävästi 
alettu ”harjoittaa rakkautta” tavallista vapaammassa muodossa. Ks. lisää Halminen 1936, 120-121. 
381 Sosialistit yleisesi perustivat käsityksensä avioliiton alkuperästä Lewis H. Morganin antropologisiin 
tutkimuksiin ja Friedrich Engelsin vuonna 1884 ilmestyneeseen Perheen, yksityisomistuksen ja valtion 
synty –teoksen pohjalle. Ks. esim. Räisänen 1995, 70-71. 
382 Räisänen 1995, 68-69. 
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tarkoitus oli perintäoikeuden omaavan jälkikasvun hankkiminen suvun omaisuutta ja tu-

levaisuutta turvaamaan. Tällaiset liitot tulisivat sosialistien mukaan kuitenkin katoamaan 

yhteiskunnan talousrakenteiden purkautumisen myötä, sillä ilman yksityisomaisuutta ih-

misillä ei olisi tarvetta perintöoikeudelle, eikä lasten hankinta olisi näin ollen enää sidok-

sissa liiton velvoittamaan pakkoon.383 Kurikan mukaan ”kirkollinen avioliitto Kalevan 

Kansan ja luonnonomaisen siveyden kannalta katsottuna virallinen epäsiveys- ja prosti-

tuutio laitos, jonka kirkko ja valtio hyväksyvät molemmat samalla periaatteella kuin ne 

hyväksyvät kapakat ja kasarmit – ilman niitä ne eivät pysyisi pystyssä.”384 Sointula tulisi 

kuitenkin rakentumaan ilman tällaisia yhteiskunnan pilareita, joita Kurikka ei pitänyt tar-

peellisina rauhan- ja raittiuden –aatteita korostavassa ihanneyhteiskunnassaan. 

 

1800-luvun lopun sekä 1900-luvun alun seksuaalisuutta ja siitä käytyä keskustelua raja-

sivat tiukasti länsimaalaiset yhteiskunnan normit ja kiristillisen kirkon sukupuolimoraalia 

käsittelevät opit. Etenkin naisten kohdalla seksuaalisuuden ilmaisemisen katsottiin ole-

van soveliasta vain osana miehen ja naisen välistä avioliitoa.385 Kurikka piti tällaista avio-

liittokäytäntöä järkyttävänä tapana alistaa naista aviomiehensä himojen tyydyttämiseen 

ilman naisen todellista sanavaltaa tai mahdollisuutta vapautua hänelle langetetusta avio-

elämän taakasta. Hän kauhisteli, kuinka eurooppalaisessa kulttuurissa kirkko oli syypää 

siihen, että ”miesten koirashimot on asetettu määrääviksi avioelämässä”. Tämän näke-

myksen mukaan vaimon täytyi olla aina alttiina alistumaan miehensä nautintokoneeksi, 

olipa hän terve, sairas tai vaikkapa raskaana.386 Tällaisessa suhteessa nainen nähtiin Ku-

rikan mukaan aviomiehelleen enemmänkin omaisuutena tai orjana kuin tasavertaisena 

kumppanina.387  

 

Eräässä kirjoituksessaan Kurikka totesi, että Kalevan Kansaa voitiin pitää kirkosta va-

pautuneena, eikä sillä ollut velvollisuutta tarjota tai myöntää avioliitolle mitään turvaa. 

Tarkemmin ottaen Kalevan Kansa Colonization Company ei yhtiönä halunnut olla teke-

misissä asian kanssa, jonka se katsoi kuuluvan miehen ja naisen väliseksi elämän alu-

																																																								
383 Räisänen 1995, 68-73. 
384 Aika 8.8.1903. 
385 Timosaari 2017, 197. 
386 Aika 15.05.1904, ”Avio-kysymys”. M. K-a. 
387 Wild 1995, 91-97. 
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eeksi. Kurikka julisti, että Sointulassa tunnustettavaksi olisi syytä vaatia ”rakkauden oi-

keuksia, ei aviokahleita”. 388  Hän uskoi, että sointulassa asuvat avioparit tulisivat pian 

huomaamaan avioliittojensa ongelma kohdat ja tämän seurauksena epäsopuiset ja kylmät 

avioliitot katoaisivat ikiajoiksi Kalevan Kansan keskuudesta.389  Yleisesti avioliittojen ha-

joamiseen Sointulassa tulisivat ainakin Kurikan esittämiä argumentteja tarkasteltaessa 

vaikuttamaan lukuisat eri syyt. Siinä missä huomio Kurikan teksteissä keskittyy erityi-

sesti vaimon asemaan, on hyvä huomata, että kristillisen käsityksen mukaisesti yksi mie-

helle asetetuista keskeisimmistä aviovelvollisuuksia oli vastata perheensä taloudellisesta 

toimeentulosta.390 Tämä toimeentulosta huolehtiminen kuitenkin kumoutuisi, kun liitot 

alkaisivat hajota sosialistien esittämän malin mukaisesti. Näin ollen Sointulassakin yksi-

tyisomaisuudesta luopuminen ja yhteistalouteen siirtyminen tekisi avioliitosta taloudel-

listen velvoitteiden kannalta turhan. Mies ei olisi yhteisomistukseen pohjautuvassa yh-

teiskunta mallissa elatusvelvollinen kenellekään, eikä Sointulassa naisen ollut Kurikan 

mukaan tarvetta vaihtaa rakkauttaan toimeentuloon. Näissä olosuhteissa Kalevan Kansa 

pitäisi yhteisönä ja yhtiönä tasapuolisesti huolen jokaisen jäsenensä hyvinvoinnista sekä 

toimeentulosta.391 

 

Kalevan Kansan avioliittoasiaan sidonnaisessa toimeentulo- ja elatusvelvollisuus keskus-

telussa esiin nousivat myös kysymykset suvunjatkamisesta. 1900-luvun alussa avioliitto 

oli kristillisen käsityksen mukaan määritelty Jumalan asettamaksi ikuiseksi pysyväksi lii-

toksi, jonka kautta muodostuvan perheen tärkein tehtävä oli lasten kasvattaminen.392 Tä-

män määritelmän mukaiselle järjestelylle ei Kurikan ihanneyhteiskunnassa kuitenkaan 

ollut tarvetta, sillä Kalevan kansan keskuudessa suunniteltiin lasten kasvatuksen järjestä-

mistä tulevaisuudessa perheiden sijaan kollektiivisesti lastenkodin avulla. Tämä siirtäisi 

kristillisen avioliiton tärkeimmän tehtävän eli lastenkasvatuksen yhteisön yhteiseksi 

asiaksi. Tämänkaltainen vapautuminen lasten kasvatuksesta olisi Kurikan mukaan omi-

aan edesauttamaan naisen vapautumista avioliitosta, sillä lastenkodin perustamisen aja-

teltiin lieventävän pareittain elämisen pakkoa, jota lasten vuoksi oli ollut tähän asti pidetty 

itsesäänselvyytenä.393  

																																																								
388 Aika 1.6.1904, ”Avioerosta”. M. K-a. 
389 Aika 1.6.1904, ”Avioerosta”. M. K-a. 
390 Ks. lisää Räisänen 1995, 96. 
391 Aika 1.6.1904, ”Avio-kysymys”. Matti Kurikka. 
392 Räisänen 1995, 85. 
393 Aika 1.4.1904, ”Lastenkoti I.” M. K-a.  
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Kurikka kuitenkin selvensi, ettei rakastavaisia aviopuolisoita toki tultaisi erottamaan vas-

ten heidän tahtoaan, eikä lasten yhteiskasvatuksellisella ideologialla ollut tarkoitus mil-

lään tapaa riistää perheen merkitystä tai aliarvioida kasvatuksen merkitystä – päinvas-

toin.394  Lastenkodin ja yhteiskasvatuksen ideana oli mahdollistaa äitien vapautuminen 

kodinhoidosta ja antaa heille mahdollisuus löytää uusi tapa elää yhteisön jäsenenä, sekä 

osallistua yhteisten töiden tekoon miesten rinnalla. Kurikan mukaan ihanneyhteisössä 

naisen uuden roolin tuli olla muutakin kuin lasten hoitoa ja avioelämän rutiineja.395  Ku-

rikka totesikin Ajassa: 

 

- -  Jos me nykyisin emme aina näe äidissä sitä pyhyyden leimaa, mikä 

hänelle kuuluu, niin on siinä syynä se kaksinkertainen orjuuden kirous, 

johon kirkko on naisen alistanut. --  Toista tulee olemaan, kun äiti tietää 

olevansa vapaa, yhtä vapaa ja itsenäinen kuin miehetkin. Hän on vapaa 

rakastamaan ja hellimään lastansa, hän on vapaa osaa ottamaan lasten 

yhteiseen kasvatukseen, mutta hän on myöskin vapaa antautumaan 

muille aloille, kun hän on persoonalliset äidin velvollisuudet täyttänyt. 

Ja mikä on tärkeintä: hän on vapaa kieltäytymään enää äidiksi ru-

peamasta, jos hän syystä tahi toisesta ei pidä itseänsä sopivana tai ky-

kenevänä äidiksi tulemaan. Ei kellään tule olemaan oikeutta, vaatia 

häntä jälleen alistumaan siihen toimitukseen, josta äitiytyminen voisi 

olla seurauksena.396 

 

Kurikan mukaan oli selvää, että nimenomaan rappiotilassa oleva kirkko oli syyllinen ole-

massa olevaan onnettomaan tilanteeseen, johon äidit olivat Kurikan näkökulmasta tarkas-

teltaessa avioliiton myötä ajautuneet. Sitoumuksistaan vapautuvat naiset voisivat viimein 

olla itsenäisiä ja kykeneviä tekemään itse omaa elämäänsä koskevat päätökset. Kurikka 

piti erityisen tärkeänä, että aviomiehestä eroon päästessään nainen kykenisi itse myös 

vaikuttamaan siihen, haluaisiko hankkia enempää lapsia, ilman että joutuisi alentumaan 

																																																								
394 Aika 1.4.1904, ”Lastenkoti I.” M. K-a.  
395 Wilson 1999, 375–376. 
396 Aika 1.4.1904, ”Lastenkoti I.” M. K-a.  
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tässä asiassa miehen päätösvallan alaiseksi.397 Kurikka korosti lasten olevan tärkeitä Ka-

levan Kansalle ja sen vuoksi hänen mielestään olikin selvää, että Kalevan Kansa tulisi 

pitämään mahdollisimman hyvän huolen raskaana olevista äideistä, sekä heidän vasta-

syntyneistä lapsistaan.398 Kurikan mukaan Kalevan Kansan keskuudessa ketään äitiä ei 

tulisi koskaan syyllistää tavasta, jolla hän on lapsensa hankkinut, olipa raskaaksi tulo ta-

pahtunut kristillisen kirkon siunaamassa avioliitossa tai sen ulkopuolisen suhteen seu-

rauksena.399 Kurikan mukaan lapset turvaisivat tulevaisuudessa ihanneyhteisön tulevai-

suuden, joten: ”Mitä enemmän aatteen kirkastamat äidit saisivat lapsia, sen parempi.”400 

Kurikan esittämä ajatus oli rohkea, sillä yleinen suhtautuminen avioliiton ulkopuolisiin 

lapsiin oli pitkään 1900-luvulla hyvin kielteinen.401 Kurikan kirjoituksia tarkasteltaessa 

voidaan kuitenkin havaita, ettei Kalevan Kansalla ollut olemassa yksiselitteistä linjausta 

siitä, oliko miehen ja naisen sopivaa Kalevan Kansan korkeamman rodun luomista aja-

tellen olla keskenään intiimissä yhteydessä ilman, että heidän pääasiallisena tarkoitukse-

naan olisi luoda uusi jäsen ihanneyhteiskuntaan.402 Näin ollen Kurikan näkemys suvun-

jatkamisasiasta oli ilmeisesti vielä vakiintumaton ja mahdollisesti aatteellisen suunnitte-

lutyön alla.403 

 

Kurikan esittämä ajatus omasta seksuaalimoraalistaan huolehtivasta itsenäisestä naisesta 

oli ajalleen kovin radikaali, mutta Footen lääketieteellisten julkaisujen lisäksi Kurikka 

varmasti haki aatteellista tukea ja taustoitusta ajatuksilleen myös muilta aikansa radikaa-

leilta ajattelijoilta. Esimerkiksi merkittävänä naisten oikeuksien puolesta puhujana tun-

netun Ellen Keyn ajatuksissa voidaan havaita selviä yhtäläisyyksiä Kurikan kanssa. Keyn 

tuotanto oli Kurikalle ilmeisimmin tuttu, sillä hän oli esimerkiksi esitellyt laajoja otteita 

Keyn Individualismi ja sosialismi –teoksesta Ajassa keväällä 1902.404 Ruotsista kotoisin 

																																																								
397 Aika 1.4.1904, ”Lastenkoti I.” M. K-a.  
398 Aika 1.6.1904. 
399 Aika 1.6.1904. 
400 Aika 8.8.1902. 
401 Timosaaren mukaan lapsen saaminen avioliiton ulkopuolella kantoi erityisesti 1800-luvun lopussa 
sekä 1900-luvun alussa voimakasta sosiaalista stigmaa, sillä aviottomien lasten hankinta nähtiin suku-
puolinormien vastaisena toimintana. Ks. Timosaari 2017, 198-199. 
402 Aika 1.6.1904, ”Avio-Kysymys”. 
403 Paria vuotta aikaisemmin Kurikka oli asiasta kirjoittaessaan todennut yksiselitteisesti, ettei ihanneih-
misen ollut sopivaa laskea sukuviettiään valloilleen, muulloin kun uuden ihmisolennon luomistarkoituk-
sessa. Hänen kirjoituksensa ei siis ollut yhdenmukaisella linjalla Ajassa 1.6.1904 esitetyn näkemyksen 
kanssa. Ks. Aika 8.8.1902 & Aika 1.6.1904, ”Avio-Kysymys”. 
404 Aika 28.3.1902. 
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ollut Key oli yksi 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tunnetuimpia naisasianaisia, joka 

toimi erittäin avoimesti vapaan rakkauden puolestapuhujana. Keytä voidaan pitää idea-

listina sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana, joka tarttui kirjoituksissaan Kurikan tapaan 

aikansa yhteiskunnassa havaitsemiinsa epäkohtiin ja unelmoi paremmasta tulevaisuu-

desta, jonka rakentamiseen hän pyrki parhaansa mukaan vaikuttamaan puhumalla esimer-

kiksi naisten ja lasten aseman parantamisesta.405 

 

Naisen aseman, vapauden ja uudenlaisen yhteiselämämuodon esittely Ajassa ei varmasti 

ollut Kurikalle helppoa, eikä Kalevan Kansan kokoisessa ihmisjoukossa yleisen ajatus-

maailman muokkaaminen osoittautunut yksinkertaiseksi tehtäväksi edes etevästi kirjoit-

tavalle lehtimiehelle. Päättäväisesti hän kuitenkin yritti Ajassa selvittää, mitä tarkoitti vii-

tatessaan vapaaseen kumppanin valintaan ja millaisena hän näki tämän ajatuksen muka-

naan tuoman vapaan rakkauden ideologian.406 Hänen mukaansa kyse ei ollut missään ni-

messä moraalittomasta seksuaalikäyttäytymisestä, jossa keskityttäisiin viettien tyydyttä-

miseen. Sen sijaan Kurikka ajatteli, että ihmiset kykenisivät sen avulla irtautumaan rak-

kaudettomista avioliitoistaan, eikä tulevaisuudessa enää ketään velvoitettaisi vannomaan 

uskollisuutta toiselle ihmiselle kirkon tai yhteiskunnan asettamien vaatimuksen mukai-

sesti.407  Sointulan naiset, joita tämä asia erityisesti koski, kokoontuivat useampaan ottee-

seen keskustelemaan asiasta keskenään. Tiedettävästi kokoontumisten lopputulemana he 

tulivat siihen tulokseen, että ”jos jompikumpi aviopuoliso lakkaa rakastamasta, niin en-

siksi on erottava vanhasta ja ilmotettava siitä yleisölle, ennen kuin istuu uuden syliin.”408 

Kurikan ajatukset eivät siis jääneet täysin vaille vastakaikua yhteisön puolelta. 

 

																																																								
405 Lindén 2002, 17-26.  
406 Aiheesta myöhemmin tehdyissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että vapaa rakkaus ja sosialistiset 
avioliittoutopiat joutuivat useimmiten kiivaan vastarinnan kohteeksi, eikä suomalaisessa avioliittokes-
kustelussa vapaan rakkauden kannattajien tekstejä juurikaan julkaistu.  Suomessa myös puolueet veti-
vät ilmeisen selkeät rajat soveliaina pitämilleen avioliittomalleille. Esimerkiksi sosiaalidemokraattien 
piirissä ei Kurikan edustamalle vapaan rakkauden ajatuksille olisi ollut tilaa. Puolue ei esimerkiksi lin-
jauksessaan hyväksynyt avioliiton ulkopuolisten suhteiden sallimista ja sen virallinen linja puolusti mo-
nogaamista eli yksiavioista uskollisuudelle perustuvaa avioliittokäsitystä. Esimerkiksi sosialistisesta ja 
vapaasta rakkaudesta oppaita kirjoittanut Amerikan Työmiehen entinen päätoimittaja A.F Tanner jou-
tui puolueen ulkopuolelle ja osa hänen kirjoittamistaan seksuaalivalistusoppaista takavarikoitiin ja nii-
den eteenpäin myynnistä kiinni jääneitä sakotettiin. Ks.esim. Räisänen 1995, 77-81, 80-81, 129.  
407 Räisänen 1995, 49-54. 
408 Helsingin Sanomat 13.10.1904, ”Rakkaudenlait Malkosaarella”; Itä-Karjala 28.10.1904, ”Rakkaudenlait 
Malkosaarella”. 
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Niin Kurikan kuin Keynkin mukaan naisella tuli olla oikeus valita itse partnerinsa, jonka 

hän kanssa halusi olla.409  Vapaan rakkauden ajatuksen mukaan kahden ihmisen välille 

solmittavaan liittoon eivät saisi vaikuttaa mitkään taloudelliset, sosiaaliset eivätkä yhteis-

kunnalliset tekijät.410  Oli kuitenkin selvää, että ajatus vapaasta rakkaudesta piti sisällään 

niin vapauksia kuin velvollisuuksiakin, sillä vaikka nainen oli uudella tavalla vapaa, tuli 

hänen olla myös varovainen. Key korosti, että vapauden myötä naiselle lankesi vastuu 

koko ihmiskunnan edessä siitä, kuinka hän päättäisi eroottista vapauttaan käyttää.411  Ku-

rikka oli Keyn kanssa samoilla linjoilla, sillä hänen mukaansa juuri vietin ja vapauden 

käytössä naisen tuli olla hyvin huolellinen pyrkiessään puhtaan luonnon kannalle.412  

 

Key esitteli omassa tuotannossaan väittämän aviopuolisoiden ehdottoman uskollisuuden 

mahdottomuudesta, joka myös Kurikan teksteissä ilmeni selvästi.413 Kurikan mukaan ”py-

syvän uskollisuuden vaatimus ensi kertaa aviosuhteeseen antautuvalta nuorukaiselta, on 

ihan yhtä luonnonmukaista, kuin vaatia häneltä elinkautista iloisuutta ja tyytyväisyyttä”. 

Tällaiset vaatimukset osoittautuvat Kurikan mielestä usein mahdottomiksi ja sen vuoksi 

useimmat ihmiset ajautuivat salaamaan aviohairahduksiaan. Tämä on kaikki seurausta 

siitä, että kirkko on pakottanut ihmiset olemaan uskollisia vetoamalla lakiin, ja vaatimalla 

vaalimaan elinkautisia valoja orjallisesti.414  

 

Uskollisuutta käsitellessään Kurikka huomauttaa Ajassa, kuinka ”koira on uskollinen 

omistajalleen, orja herralleen ja alamainen hallitsijalleen, sillä uskollisuus edellyttää 

alemman velvollisuutta ylempään osapuoleen nähden”. Näin ollen avioliiton uskollisuu-

desta puhuttaessa nainen nähtiin aviomiehen alamaisena.415  Tätä alisteista suhdetta vas-

tenmielisenä pitäneen Kurikan mukaan kahden ihmisen välinen rakkaus saattoi esiintyä 

																																																								
409 Räisänen 1995, 49-54. 
410 Räisänen 1995, 126-127. 
411 Räisänen 1995,49-54. 
412 Aika 1.6.1904, ”Avio-kysymys”. 
413 Ellen Key ei ajatuksillaan aina kerännyt suurta suosiota kaikissa kuulija joukoissa, sillä esimerkiksi 
Minna Canth piti Kayn väitteitä ehdottoman uskollisuuden mahdottomuudesta kauhistuttavina. Ylei-
sestikin Keyn esittämiin ajatuksiin suhtauduttiin äärimmäisen kielteisesti ajan avioliitto oppaissa ja hä-
nen herättämänsä keskustelu lehtien palstoilla kävi kiivaana halki vuosisadan vaihteen. Ks. lisää Räisä-
nen 1995, 49-54. 
414 Aika 1.6.1904, ”Avio-kysymys”. Matti Kurikka. 
415 Aika 1.6.1904, ”Avio-kysymys”. Matti Kurikka. 



	 85	

todellisena vain silloin kun sitä ei yritetty ottaa pakolla, vaan se päätettiin antaa vapaaeh-

toisesti.416 Näin ollen vain vapaa valinta mahdollistaisi oikeanlaisen rakkauden syntymi-

sen kahden ihmisen välille, kun ulkopuolisen maailman pakotteet ja kannustimet eivät 

pääsisi siihen vaikuttamaan. Tällainen rakkaus olisi mahdollista ihanneyhteiskunnassa, 

jossa ihmiset pyrkisivät jalostumaan niin henkisesti kuin fyysisesti uudenlaisiksi parem-

miksi ihanneihmisiksi. Näiden kristillisten rakkaudettomien avioliittojen tarpeettomiksi 

havaitseminen Sointulassa ei kuitenkaan tarkoittaisi perheen katoamista, päinvastoin, 

sillä suunnitteilla olevan lastenkodin myötä perheyksikkö laajenisi käsittämään uudella 

tavalla koko Kalevan Kansan muodostamaa yhteisöä.417   

 

Kurikka oli tutustunut myös muiden aatteelliselle pohjalle rakentuneiden siirtoloiden toi-

mintaan, jotka olivat yhteiselämässään noudattaneet poikkeavia avioelämän normeja. 

Ajassa kerrottiin muun muassa New Yorkin läheisyydessä toimineesta Oneida-yhteiskun-

nasta, johon kuului reilu 200 jäsentä. Oneida perusti avoimesti yhteiselämänsä yhteis-

avioliitolle ja heidän toimintaansa liittyi olennaisena osana Jeesuksen oppien noudatta-

minen sekä lasten syntyvyyden säätely, sallimalla lasten hankinnan vain tarkan harkinnan 

tuloksena.418  Heidän avioliittokäsityksestään Kurikka oli ilmeisesti ottanut mallia ajatuk-

selle liiton kahdesta eri puolesta, jotka muodostivat ystävyys ja rakkaus. Kurikan ajatus-

maailmassa nämä ilmenivät selvimmin toverin soveltuvuudesta naisen asuinkumppa-

niksi, mutta asumusjärjestelyjen ulkopuolisen rakastajan soveltuvuudesta lastenhankin-

taan.419  

 

Oneida-yhteisö oli menestynyt onnellisena ja taloudellisesti riippumattomana yli 30 

vuotta. Lopulta viholliset yhteisön ulkopuolelta olivat kuitenkin saaneet aikaan muun mu-

assa uskontoa koskevia riitoja, joiden myötä yhdyskunnan väestö lopulta oli suostunut 

hankkeen hajottamiseen sekä yhteisen omaisuuden jakamiseen. Ajan mukaan ”yhteisön 

perustaja John Humphrey Noyes muutti 1880 Niagara putouksille ja kuoli huhtikuun 13 

p. 1886, luultavasti sydämen halvaukseen epätoivoissaan elämäntyönsä kukistumi-

sesta.”420 Kurikka piti Oneida-yhteisön hajoamisen syypäänä pappeja, jotka yhteisöön 

																																																								
416 Aika 1.6.1904, ”Avio-kysymys”. Matti Kurikka. 
417 Aika 1.4.1904, ”Lastenkoti I.” M. K-a.  
418 Aika 15.05.1904. 
419 Peltoniemi 1985, 54; Wild 1995, 91-97; Aika 1.6.1904. 
420 Aika 15.5.1904. 
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saapuessaan olivat saaneet epäsovun aikaan yhteisön jäsenten keskuudessa, sillä ennen 

heitä Oneida oli menestynyt hyvin.421  Hajoamisestaan huolimatta uutiset pitkäkestoisesta 

ja hyvin menestyneestä yhteisöstä varmasti loivat Kurikalle uskoa siihen, että Kalevan 

Kansakin voisi onnistua vastaavanlaisen yrityksen kanssa. Sen jäsenten tulisi vain pitää 

yhtä ja toimia aatteelle asetettujen elämänohjeisen mukaisesti, uusiin yhteiskuntanormei-

hin sopeutuen ja yhteisön ulkopuolisia vihollisia vastustaen.  

 

3.5. Lasten kollektiivisella kasvatuksella kohti uutta ihmiskuvaa 

 

Avioliittoasian sivutuotteena Kurikka tuli Ajassa selventäneeksi myös lasten kasvatusta 

koskeneet kysymykset, jotka omalta osaltaan olivat Kurikan mukaan avainasemassa edis-

tämässä avioliitoista vapautumista ja perhe-elämän uudistusta Sointulassa. Kevääseen 

1904 mennessä keskustelua lastenkodin perustamisesta oli käyty Sointulassa jo ilmeisen 

pitkään.422 Lastenkodin perustaminen kauhistutti niitä äitejä, jotka pelkäsivät joutuvansa 

luopumaan lapsistaan kokonaan sekä niitä, jotka halusivat itse huolehtia lastensa kasva-

tuksesta. Ilmapiiri asiaa kohtaan ei aluksi ollut kovin myönteinen. Ilmeisimmin Kurikan 

onnistui kuitenkin muovata yhteisössä vallinneita asenteita mieluisikseen, sillä lastenko-

din perustamisesta päätettiin yhteisesti keväällä 1904 ja sittemmin hanke oli saatu nope-

alla aikataululla liikkeelle.423  

 

Käytännössä lastenkoti järjestettiin Sointulassa ensi alkuun Lempi ja Martti Myrtin toi-

mesta, jotka olivat jo aikaisemmin vastanneet saarella lasten opetuksesta ja nuorten opas-

tamisesta töihin.424 Epäilemättä Kurikka otti lastenkasvatusta ja lastenkotia suunnitelles-

saan mallia Point Loman teosofisen yhteisön lasten kasvatuslaitoksesta, jossa hän oli vie-

raillut luentokiertueellaan paria vuotta aikaisemmin. Point Lomaan verrattuna Kurikan 

ajama malli ei ollut kuitenkaan läheskään yhtä radikaali, sillä kyseisessä yhteisössä lasten 

kasvatuksesta oli muodostunut hyvin tarkkaan säädeltyä toimintaa tiukkoine ohjeistuksi-

neen.425 Kuitenkin perusajatus molemmissa yhteisöissä kietoutui ”lasten oman edun” mu-

kaiseen kasvatukseen yhteisön yhteisvoimin.  

																																																								
421 Aika 15.5.1904. 
422 Aika 1.4.1904, ”Lastenkoti I.” M. K-a.  
423 Aika 1.4.1904, ”Lastenkoti I.” M. K-a.  
424 Aika 1.3.1904, ”Kalevan kansa C.C:n vuosikertomus vuodelta 1903”. 
425 Lisää Point Loman lastenkasvatuksesta sekä siirtolan toiminnasta ks. Ashcraft 2002. 
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Äitien näkökulmasta tarkasteltaessa Kurikka oli Ajassa argumentoinut tarvetta lastenko-

din perustamiselle kohtuullisen kovasanaisesti, sillä Kurikan mukaan lapsen äiti oli it-

seasiassa huonoin mahdollinen vaihtoehto vastaamaan oman jälkikasvunsa kasvatuksesta 

sekä koulutuksesta. 426 Ne, jotka tästä huolimatta ajattelivat kasvattajan tehtävän kuuluvan 

äidille, saivat pian lukea Ajasta Kurikan kärkkään vastineen asiasta: 

 

Sekö se opettaa lapsia oikein kasvattamaan, että niitä kantaa, synnyttää, 

imettää, pesee ja hyväilee. Sen tekee kissakin poikasilleen, enkä minä ole 

vielä koskaan kuullut kissaa pidettävän mallikelpoisena lasten kasvatta-

jana. Se väite siis, että äidit itse muka vaan ymmärtävät lasten kasvatuk-

sesta on typerää puhetta.427   

 

Kurikan mukaan pelkkien perustarpeiden tyydyttämiseen kykeni eläinkin, joten nämä 

teot eivät antaneet äidille hänen mielestään minkäänlaista pätevyyttä vaativasta kasvatus-

tehtävästä huolehtimiseen. Tätä Kurikka perusteli sillä, että äiti toimii äidinvaistojensa 

varassa, eikä vaistojensa vuoksi ollut kykenevä järjen avulla ajattelemaan oman lapsensa 

parasta. Tällainen omien oikkujensa varassa toimiva äiti saattoi pahimmassa tapauksessa 

turmella lapsensa epäjohdonmukaisella kasvatuksella.428  On varsin mielenkiintoista, että 

Kurikka halveksui kovaan ääneen äitien kyvyttömyyttä kasvattaa lapsiaan oikeaoppisesti, 

vaikka hän oli itse jättänyt oman tyttärensä kasvatusvastuun kokonaan entisen vaimonsa 

huolehdittavaksi.   

 

Sointulan äidit alkoivat kuitenkin hiljalleen kääntyä uuden hoitojärjestelmän kannalle, 

kun Kurikka selvensi lastenkodin käytännön järjestelyitä koskevia asioita Ajassa. Ajan 

kirjoituksessa Kurikka totesi, että lapset oli tarkoitus hoitaa lastenkodissa perheiden 

omien tarpeiden mukaan. Lapset voitaisiin siis tuoda lastenkotiin joko kokonaan kasva-

tettaviksi tai vain päivittäiseen hoitoon. Tällöin äidit voisivat halutessaan hakea lapsensa 

																																																								
426 Wilson 1999, 375–376; Aika 01.04.1904, ”Lastenkoti I.” M. K-a. 
427 Aika 1.4.1904, ”Lastenkoti II.” M. K-a.  
428 Aika 1.4.1904, ”Lastenkoti I.” M. K-a 
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kotiin työpäivänsä päätteeksi.429 Tällainen päivähoidon esittäminen vaihtoehdoksi koko-

aikaiselle kasvatuslaitokselle varmasti madalsi perheiden kynnystä siirtyä osaksi yhteis-

kasvatuksellista järjestelmää.  

 

Matti Halminen kirjoittaa muistelmissaan lastenkodin olleen ehdottomasti edistysaskel 

Sointulan yhteiskuntakehityksen kannalta ja se toimi myös aatteen näkökulmasta tarkas-

teltuna avainasemassa lisäämässä Sointulan yhteisöllisyyttä sekä yhteistoimintaa.430 Soin-

tulan lastenkodin perustamisessa ei ollut kyse vain naisen aseman kohentamisesta tai vain 

sopivan hoitopaikan luomisesta, sillä Kurikka tarkasteli asiaa tavalleen tyypillisesti laa-

jemmassa mittakaavassa koko Kalevan Kansan tulevaisuutta ajatellen.431  

 

Kalevan Kansan rikkaus ei Kurikan mukaan ollut koskaan mitattavissa kullassa, hope-

assa, maassa eikä tavarassa vaan nousevassa sukupolvessa.432 Siinä missä äidit aluksi vas-

tustivat yhteiskasvatuksellista hanketta, eivät lapset todennäköisesti kokeneet sitä kovin 

suurena muutoksena arjessaan. Lasten keskinäisiä suhteita oli nimittäin kuvailtu jo Soin-

tulan alkutaipaleella vuonna 1902 hyvin sopuisiksi, vaikka jo tuolloin lapsijoukko saa-

rella oli ollut suuri. Asiaa havainnoineen Ajan asiamiehenä toimineen Hendricksonin mu-

kaan lasten sopuisuutta kenties selitti se, että Sointulassa kaikkien hyvinvoinnista oli py-

ritty jo alusta pitäen huolehtimaan ja näin ollen kaikilla lapsilla oli esimerkiksi yllään yhtä 

siisti vaatetus ja heistä kaikista huolehdittiin tasapuolisesti.433  

 

Lastenkasvatuksesta innostuneesti kirjoittanut Kurikka uskoi Kalevan Kansan omaksu-

neen yhteisön perus periaatteet ja että se olisi valmis aloittamaan tiedon levityksen uu-

delle sukupolvelle yhteiskasvatuksen metodein.434 Ajatus koko lastenkotihankkeen takana 

oli saada johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus perussäännöksi Sointulan lasten kasva-

tukseen.435 Kurikan mukaan niin sanottu ihmisen sisäinen parantaminen olikin syytä aloit-

taa jo lapsuudesta. Lasten merkitys korostui Kurikan kirjoituksissa selkeästi hänen pitä-

essä Sointulassa kasvavaa sukupolvea Kalevan Kansan tärkeimpänä voimavarana niin 

																																																								
429 Aika 1.4.1904, ”Lastenkoti II.” M. K-a.  
430 Halminen 1938, 109. 
431 Aika 8.8.1902. 
432 Aika 8.8.1902. 
433 Hendrickson 1909, 38. 
434 Aika 01.04.1904, ”Lastenkoti I.” M. K-a.  
435 Peltoniemi 1985, 51. 
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käytännön tasolla kuin myös ihanneyhteisöä ylläpitävän aatteen jatkuvuuden turvaamista 

ajatellen. Hänen mukaansa:  

 

- - aatteemme lopullinen toteuttaminen ei tule riippumaan siitä taloudellisesta it-

senäisyydestä mihin pyrimme, eikä edes luonnon suuren totuuden tajuamisesta-

kaan, jollemme me kykene kristalloimaan näissä uusissa oloissa puhdistunutta 

elämänymmärrystämme lapsiksi, jotka voivat jatkaa työtämme ja viedä aat-

teemme perille sen uuden rodun korkeammalle kehitysasteelle, jossa nykyisen tur-

meltuneen rodun eläimellisyydet tulevat mahdottomiksi.436 

 

Kurikan mukaan Sointulassa ihanneyhteiskunnalle kehitetyt ja ylös kirjatut elämänohjeet 

tuottaisivat järjestelmällisen kasvatusjärjestelmän myötä tulevaisuudessa uudenlaisen su-

kupolven, joka omaksuisi sille opetetun elämäntavan niin hyvin, ettei se enää olisi edes 

taipuvainen niihin eläimellisyyksiin, joita vielä sitä edeltävä sukupolvi harjoitti. Tällai-

siksi eläimellisyyden lajeiksi Sointulassa nähtiin muun muassa etenkin miesten taholta 

taipumus nikotiinin nauttimisen ja rivoihin puheisiin, joista etenkin Sointulan naiset oli-

vat huolissaan. Naiset toivoivatkin eräässä Aika-lehdessä julkaistussa kannanotossaan 

Sointulan miehiä luopumaan aatteen nimissä paheistaan, jotta ne eivät vaikuttaisi ”nou-

sevaan sukupolveen”.437  

 

Paheksuttavana eläimellisyyden ilmentymänä pidettiin myös Kurikan laatimissa Kalevan 

Kansan elämänohjeissakin nimettyjä itsekkyyttä, ahneutta sekä suuttumusta, joita Soin-

tulassa elävän ihanneihmisen olisi syytä välttää.438 Etenkin itsekkyyden Kurikka näki las-

ten kasvatuksesta puhuttaessa merkittäväksi ”synniksi”, joka johtui siitä, että kasvatus-

tehtävään epäpätevät vanhemmat olivat tähän asti itse vastanneet lastensa kasvatuksesta. 

Kurikka totesikin Ajassa: ”jos meitä olisi johdonmukaisesti kasvatettu ja totutettu ehdot-

toman hyvyyden lakia noudattamaan, niin itsekkäisyys kaikkine eläimellisine haaroineen 

olisi useimmista meistä kadonnut jäljettömiin!”439  Äidit eivät Kurikan mukaan kyenneet 

opettamaan lapsilleen teoista johtuvia syyn ja seurauksen suhteita, vaan he syyllistyivät 

																																																								
436 Aika 1.4.1904, ”Avio-kysymys”.  
437 Aika 15.5.1904, ”Tasan uhraukset”. Sointulan naiset. 
438 Aika 15.7.1904, ”Lapset”. M. K-a. 
439 Aika 15.7.1904, ”Lapset”. M. K-a. 
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jakamaan rangaistuksia lapsilleen epäjohdonmukaisesti.440   

 

Tulevilla sukupolvilla oli kuitenkin toivoa, sillä Kurikan mukaan lapset olivat nopeita 

oppimaan ruumiillisen kurituksen seurauksena hyvin nuorena, millaiset teot johtivat ke-

huihin ja millaiset rangaistuksen saamiseen. Näin ollen hän totesi, ettei esimerkiksi noin 

6-8 kuukauden ikäistä lasta tarvinnut kurittaa usein, sillä vain harvoissa tapauksissa lapsi 

omasi niin hurjan luonteen, että siinä ilmenevän häijyyden kitkeminen olisi vaatinut use-

ammin toistettavia tai ankarampia rangaistuskeinoja. Kurikka kuitenkin muistutti, ettei 

lapsia saanut koskaan kurittaa kostomielessä, vaan kyseisen toiminnan oli aina tarkoitus 

edesauttaa lasta ymmärtämään teoista riippuvaista syyn ja seurauksen suhdetta. Hän myös 

totesi, että rangaistustavan valinta oli aina erityisen riippuvainen lapsen luonteesta.441   

 

Käytettävistä rangaistustoimista huolimatta Sointulassa kasvavaa lasta ei kuitenkaan ollut 

tarkoitus alistaa ja käskyttää, vaan kasvattajan vastuulla oli ennen kaikkea tukea ja roh-

kaista häntä tutkimaan asioita ympäröivässä maailmassa. Asioista kiinnostuneesti kyse-

levälle lapselle ei Kurikan mukaan koskaan saanut valehdella, mutta asiat tuli selittää 

lapsen ikätasolle soveliaasti. Asioista valehteleva aikuinen nimittäin menettäisi auktori-

teetti asemansa lapsen silmissä, jos ja kun lapsi kykenisi ymmärtämään, ettei vanhemman 

antama selitys ollutkaan totta. Kurikan mukaan ainoastaan johdonmukaisella kasvatuk-

sella lapsi saataisiin ymmärtämään ”hänen olevan pieni mitätön osa suurta kokonaisuutta, 

jonka kanssa hänen on päästävä sopusointuun, jos tahtoo tyytyväisyyttä ja onnea naut-

tia.”442 Tällä ”suurella kokonaisuudella” Kurikka tarkoitti ihanneyhteiskunnan elämän-

mallia sekä sen sisäistämistä. Toteamuksessa ”mitättömyys” ei toki tarkoittanut, ettei 

lapsi olisi tärkeä, vaan että hänen ei tullut kuvitella olevansa merkittävämpi kuin sopu-

soinnussa hänen kanssaan samaa aatetta toteuttavat muut ihmiset.  

 

3.6. Kurikan näkemys ihanneihmisten jalostamisesta 
 

Uudenlaisesta ihmistyypistä ja sen jalostuksesta puhuttaessa on vaikea määritellä mistä 

tai keneltä Kurikka oli omaksunut aatepohjansa kyseiselle ajattelulle tai, missä määrin 

																																																								
440 Aika 15.7.1904, ”Lapset”. M. K-a. 
441 Aika 5.7.1904, ”Lapset”. M. K-a. 
442 Aika 5.7.1904, ”Lapset”. M. K-a. 
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Kurikan ihanneihmiskuvan kehitystä voidaan verrata esimerkiksi eugeenisiin rodunjalos-

tuksellisiin oppeihin, jotka olivat saaneet alkunsa 1800-luvun loppupuolen väestö- ja ter-

veyspolitiikan yhteiskunnallisentason keskustelukentällä.443  

 

Kurikka oli kuitenkin tiedettävästi perehtynyt Charles Darwinin luomaan evoluutioteori-

aan jo opiskeluaikoinaan ja hän esittelikin Ajan kirjoitukissaan otteita Darwinin perinnöl-

lisyyskäsityksistä pohtien niiden avulla muun muassa mekanismeja, jotka ohjasivat su-

vunjatkamisen periaatteita Kalevan Kansan ihanneyhteiskunnan keskuudessa.444 Vaikka 

Kurikan kirjoituksista voidaan havaita eugeenisia vivahteita, on tärkeää havaita että läh-

tökohtaisesti ajatukset ”tietyn ihmisjoukon ihanteellisissa oloissa kehittämisestä” olivat 

paljon vanhempia kuin Darwinin opit evoluutiosta. Ihanneyhteiskuntia yleisemmällä ta-

solla tarkastellessa voidaan todeta, että lisääntymisen säätelyn -teema halutun kaltaisen 

ihanneihmisjoukon ja yhteiskuntamallin aikaansaamiseksi on ollut yleinen muidenkin 

malliyhteiskuntien suunnitelmissa ja siihen ottivat kantaa ainakin Thomas More (Utopia, 

1516) sekä Tommaso Campennella (Aurinkovaltio, 1623) kuuluisissa utopiateoksis-

saan.445 Näihin teoksiin myös Kurikka oli tiedettävästi perehtynyt ennen omaa malliyh-

teiskuntansa ihanteiden luontia.446  

 

Varsinaisesta ihmisten jalostuksesta puhuttaessa on syytä kiinnittää huomiota eugeniikan 

oppien merkittävänä muovaajana pidetyn Francis Galtonin (1822-1911) ajatukseen, jonka 

mukaan eugeniikka tieteenä käsitteli sellaisia yhteiskunnallisia toimia, joiden nähtiin voi-

van vaikuttaa tulevien sukupolvien rodullisiin ominaisuuksiin joko henkisesti tai fyysi-

sesti. Galtonin eugeniikka perustui ennen kaikkea ajatukseen luonnonvalinnasta, jonka 

mukaan ihminen kehittyi alemmista elämänmuodoista edelleen kohti korkeampia elä-

mänmuotoja.447 Tähän viittaavia ajatuksia voidaan havaita Kurikan kirjoituksista, kun hän 

esimerkiksi pohtii millaisissa tilanteissa korkeamman rodun luomista ajatellen miehen ja 

																																																								
443 Mattila 1999, 11-13; Räisänen 1995, 64-66. 
444 Ks. Aika 1.6.1904, ”Avio-kysymyksen jatkoa”. Aika 8.8.1902. Kirjoituksessa Kurikka puhuu Darwiniin 
vedoten kehitysopista hyvin yksityiskohtaisin esimerkein selittämällä esimerkiksi, kuinka ihmisaivojen 
eri osat ovat kehittyneet. 
445 Mattila 1999, 11. 
446 Kalemaa 1978, 136-137. 
447 Timosaari 2017, 141. 
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naisen olisi sopivaa olla intiimissä kanssakäymisessä ja kun hän kirjoittaa Sointulan las-

ten kehityksestä tulevaisuudessa kohti rodun seuraavaa kehitysastetta.448 Kuitenkaan esi-

merkiksi Kalemaan teoksessaan käyttämä ”rodunjalostuslaitos” termi ei kuvaa Sointulan 

yhteiskuntaa muuta kuin etäisiltä yhtymäkohdiltaan Kurikan aatteellisella tasolla, kaiken-

laisen rodunjalostuksen jäädessä yhteisön konkreettisen arjen tasolla olemattomaksi, sillä 

niin sanottua  negatiivista rotuhygieniaa, eli konkreettisesti esimerkiksi lainsäädännöllä 

ja pakkokeinoilla ohjailtua rodun jalostusta Sointulassa ei  koskaan käytännössä harjoi-

tettu. 449 

 

Tekstien analysoinnissa on hyvä havaita, että Kurikan aikalaiset käyttivät ”rotu” nimi-

tystä varsin huolettomasti ja laajasti synonyymina erilaisille ihmisjoukoille. Tämä ilme-

nee myös Ajan kirjoituksissa useampaan otteeseen erilaisissa asiayhteyksissä, joissa ro-

dulla tarkoitetaan muun muassa eurooppalaisia ihmisiä, ihmiskuntaa yleisesti, Sointulan 

yhteiskunnan jäseniä sekä stereotyyppistä näkemystä Suomen kansasta.450 Lisäksi on 

hyvä huomata eugeenisten liikkeiden ylipäätään voimistuneen vasta 1910-luvulta eteen-

päin, eli vasta vuosia Sointulan yhteiskunnallisen rakennuskauden jälkeen.451 Esimerkiksi 

Suomessa rotuhygienian nähdään institutionalisoituneen Helsingin yliopiston opetuk-

sessa vasta vuosina 1915-1933.452  Sointulaa tarkasteltaessa kyse ei siis missään nimessä 

ollut eugeniikan harjoittamisesta samanlaisessa kontekstissa kuin millaiseksi se kehittyi 

																																																								
448 Aika 1.6.1904, ”Avio-Kysymys” & Aika 1.4.1904, ”Avio-kysymys”. 
449 Ks. Kalemaa 1978, 166. Lisää tietoa eugeniikan harjoittamisesta sekä positiivisesta ja negatiivisesta 
rotuhygieniasta ks. Räisänen 1995, 64-66; Timosaari 2017, 141-148. 
450 Ajassa Humboldtin todetaan jalostaneen (ihmis)rotua ajattelemaan tieteellisesti. Ks. Aika 15.7.1904 
”Humboldt”, jolloin rodun katsotaan käsittävän kaikkia ihmisiä. Ajan 15.7.1904 ”Lapset” kirjoituksessa 
Kurikka taas toteaa: ”Meidän rotuumme syntyneen lapsen olevan niin korkeilla hengen lahjoilla varus-
tettu, että nöyrä ja sokea totteleminen on hänelle vaikeaa.” Kyseisen lainauksessa rotu käsittää sointu-
lalaista Kalevan Kansan muodostamaa yhteisöä. Aika 1.7.1904 puolestaan esittelee uutisen Japanin ja 
Venäjän sodasta, jossa todetaan Japanin käyvän sotaa ”oikeuden, ihmisyyden ja sivistysten vaatimusten 
mukaisesti, katsomatta rotuun tai uskontoon.” Uutisen ”rotu” käsittää siis laajempaa ihmisjoukkoa, eikä 
sitä määritellä sen tarkemmin. Eräässä kirjoituksessaan (Aika 15.2.1904, Koti-juttuja Sointulasta”.) Austin 
McKela puolestaan toteaa tarinansa henkilön kuuluvan ”siihen perin suomalaiseen rotuun, joka nurise-
malla ja narisemalla ilmaisee sisäisen tyytyväisyytensä vallitseviin oloihin”. Tässä tapauksessa ”rotu” vas-
taa stereotyyppistä kuvausta koko Suomen kansasta ja sen perusluonteesta. ”Ajanvarrelta” -kirjoituk-
sessa rotu termillä taas pyritään havainnollistamaan Suomessa asuvien hämäläisten ja karjalaisten eroa-
vaisuuksia vertaamalla niitä italialaisiin ja norjalaisiin ihmisiin, jotka kirjoituksen mukaan edustavat sa-
man eurooppalaisen rodun kahta eri ääripäätä. (Aika 1.2.1904) Rotu näin ollen ymmärretään eurooppa-
laisten ihmisten joukoksi. 
451 Räisänen 1995, 64-66. 
452 Mattila 1999, 21. 
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1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten Euroopassa ja jopa Suomessa, kun yhteis-

kunta alkoi laatia selviä rajoitteita, lakeja ja lisääntymiskieltoja epäsopiviksi katsomilleen 

yksilöille.453 

 

Kurikka uskoi, että oikeille ihanteille rakennettu yhteiskunta jalostaisi ihanneihmiset, 

kunhan heitä vain ohjattaisiin lapsesta asti Sointula-aatetta ymmärtämään kollektiivisen 

kasvatuksen avulla. Kurikan näkemys uuden sukupolven ihanneihmiseksi jalostamisesta 

oli siis todennäköisimmin lähtöisin hänen aatteensa utopiataustasta, sillä utopiasosialis-

mille tyypillisenä on aina pidetty halua luoda jotain uutta ja parempaa olemassa olevan ja 

epäjärjestyksessä elävän yhteiskunnan tilalle. Tähän utopiasosialismin aatteeseen liite-

tään voimakkaasti myös usko ihmisten ominaisuuksien jalostumiseen oikeanlaisessa ym-

päristössä.454 Näin ollen tämä muilta utopisteilta omaksuttu ajatus luultavimmin vaikutti 

suurimpana tekijänä Kurikan ”rodunjalostusta” koskevan ajattelun taustalla. Tämän li-

säksi vaikutusta varmasti oli myös Kurikan tutustumisella teosofiseen aatteen ympärille 

rakentuneeseen Poin Loman lastenkasvatusjärjestelmään, josta Kurikka todennäköisesti 

omaksui käytännönesimerkkejä Sointulan lasten koulutusjärjestelmän kehittämiseen. 

Tätä taustaa vasten on erittäin epätodennäköistä, että Kurikka olisi tietoisesti pyrkinyt 

eugeenisia oppeja harjoittamaan Sointulassa, mutta Kurikan toimia ja Sointulan yhteis-

kunta aatetta on kuitenkin mahdollisesti jälkeenpäin tarkkailtu ja toisinaan radikaalistikin 

tulkittu juuri tämän ilmiön valossa.  

 

Epäilemättä Kurikalla olisi ollut lastenkasvatuksesta sekä ihanneihmisen kehittämisestä 

enemmänkin kirjoitettavaa, mutta valitettavasti Aika-lehden julkaisut päättyvät 15.7.1904 

ilmestyneeseen numeroon, jossa Kurikan pitkä ”Lapset”-artikkeli käsitteli aihetta yksi-

tyiskohtaisesti. Kevään ja kesän 1904 mittaan Kurikan Ajassa käsittelemät aiheet olivat 

varmasti jonkin asteinen järkytys Sointulan väestölle, jonka elämä oli hiljalleen alkanut 

vakiintua Malkosaarella. Olihan Kurikka artikkeleissaan romuttanut vain muutamassa 

kuukaudessa niin avioliitot kuin perinteisen perhenäkemyksenkin. Lisäksi hän oli kuvail-

lut arkaluontoisena keskusteluaineena pidettyjä seksuaalimoraalia koskevia aihepiirejä ja 

kirjoittanut avoimesti muun muassa elinsähköisyydestä, joka kontrolloi ihmisten suku-

																																																								
453 Mattila 1999, 34-41, 58-61. Lisää Suomalaisesta rotuhygieniasta ks. Timosaari 2017, 173-174. 
454 Sutinen 2009, 5-11. 
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viettiä. Hän oli myös säälimättömästi kyseenalaistanut vanhempien kykyä vastata jälki-

kasvunsa johdonmukaisesti ja kirjoittanut siitä, millaiset ihmiset olisivat hänen mieles-

tään soveliaita jatkamaan Kalevan Kansan ylvästä aatteellista perintöä.  

 

Ei siis liene yllätys, ettei Kurikan luoma aatteellinen puoli kulkenut käsikädessä muun 

siirtolassa tapahtuvan kehityksen kanssa. Heinäkuussa 1904 siirtolan arkea tarkastelta-

essa sen suurin huoli epäilemättä oli nimittäin yhtiön taloudellisen tilan kohentaminen, 

jotta Kalevan Kansa voisi ylläpitää asutusjärjestelmiään sekä taata ravinnon, töitä ja pe-

ruselintarvikkeet jäsentensä päivittäiseen käyttöön. Kaikki yhteisön jäsenet eivät olleet 

samankaltaisia haaveilijoita ja optimisteja kuin Kurikka ja epäilemättä saaren alkukantai-

sissa oloissa huoli huomispäivän toimeentulosta painoi usein enemmän, kuin into Kuri-

kan lennokkaiden suunnitelmien toimeenpanemiseksi. 

 

3.7. Epäsoinnut hajottavat ihanneyhteisön 

 

Lopulta Kurikan kirjoitukset ja niiden ympärille kehittyneet kärjistetyt huhut lasten sul-

kemisesta lastenkotiin, vapaan rakkauden olemattomasta seksuaalimoraalista sekä avio-

liittojen tahallisesta hajottamisesta saivat aikaan vastarintaa, johon edes Kurikka ei ollut 

osannut varautua.  Noihin aikoihin Kurikan toiminnasta oli muun muassa laadittu kirjal-

linen valitus, jossa alueelliselle hallinnolle ilmoitettiin ”Matti Kurikan olevan ateisti sekä 

sosialisti, joka henkilökohtaisesti harjoittaa vapaata rakkautta ja hänen toimintaansa olisi 

syytä käydä tarkkailemassa Sointulassa.” Kurikka ei kuitenkaan ymmärtänyt kirjoituksil-

laan aikaansaamaansa vahinkoa, vaan oletti hallinnon tekemien tarkastusten koskevan 

enemmänkin Sointulan taloudellista tilannetta. Asiaa enempää murehtimatta hän jatkoi 

kärkkäitä kirjoituksiaan niin Ajassa kuin Victoria Daily Colonist –lehdessäkin.455   

 

Noihin aikoihin Mäkelä oli myös kääntynyt entistä toveriaan vastaan ja toimi kiivaana 

vastaväittäjänä Kurikan kirjoituksille. Kurikan ja Mäkelän välinen vihanpito heijastui 

koko Sointulan väestöön. Pian elämä saarella alkoi olla paljon monimutkaisempaa kuin 

sen ulkopuolella, sillä yhtäkkiä kaikki tuntuivat väittelevän vapaasta rakkaudesta. Lisäksi 

yhteisö taisteli edelleen talousvaikeuksien kanssa. Kurikka näytti olevan kiinnostuneempi 

																																																								
455 Wild 1995, 91-97. 
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yhteisöihanteitaan selvittävien puheiden pitämisestä kuin fyysisen työnteosta ja todellis-

ten ongelmien kohtaamisesta.456   

 

Alkusyksystä 1904 väittely etenkin vapaasta rakkaudesta kärjistyi todenteolla ja Mäkelä 

syytti Kurikkaa omankin avioliittonsa ongelmista, sillä hän uskoi vaimonsa Ellin olevan 

salasuhteessa Kurikan kanssa. Kurikka kiisti väitteet, mutta kaikin puolin jännittynyt il-

mapiiri vaikutti Sointulan elämään siinä määrin, että Kalevan Kansan johtokunta päätti 

kokoontua keskustelemaan asiasta.457 

 

Kurikan seuraajat alkoivat kääntyä asioita perinteisemmällä otteella hoitavan ja käytän-

nöllisemmin toimivan Mäkelän puoleen, kun Kurikka keräsi edesottamuksillaan osakseen 

kyseenalaista huomiota, joka laajemmassa mittakaavassa kohdistui koko Sointulan jäse-

nistöön. Kurikka ymmärsi, että hänen asemansa saaren presidenttinä oli vaarassa, ja 

niinpä hän irtisanoutui virasta välttääkseen mahdollisen erottamisen ja sen mukanaan tuo-

man häpeän. Kurikka jätti Sointulan taakseen poistuessaan pienen seuraaja joukkonsa 

kanssa saarelta 10. lokakuuta 1904.458 

 

Kurikan Sointulasta lähtöä oli ilmeisesti aluksi yritetty peitellä luentomatkana, mutta syk-

syn mittaan asian todellinen laita oli levinnyt suomalaisenkin lehdistön tietoisuuteen.459 

Sointulan hajoamisen syitä puitiinkin vielä kuukausia sen jälkeen kun ”Matti Kurikka, 

Kalevan Kansan kuningas oli kukistettu valtaistuimeltaan.”460 

 

Elämä Sointulassa kuitenkin jatkui Kurikan saarelta poistumisen jälkeenkin, joskin sen 

ideologinen ihanneyhteisöpohja mureni pian. Joulukuussa 1904 Kalevan Kansan maat 

jaettiin palstoiksi ja osa sinne asettuneista suomalaisista jäi saarelle pysyvästi. Kalevan 

Kansan viimeinen yhtiökokous pidettiin toukokuussa 1905 ja sen ainoa käsiteltävä asia 

oli Kalevan Kansan lopettaminen.461  

 

																																																								
456 Peltoniemi 1985, 55-56; Wild 1995, 91-97. 
457 Saikku 2012, 281; Wild 1995, 91-97.  
458 Wild 1995, 91-99. 
459 Helsingin Sanomat 8.11.1904. 
460 Salmetar 11.1.1905. 
461 Peltoniemi 1985, 56-62; Saikku 2012, 181. 
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Kuitenkin yhä nykypäivänäkin Malkosaaren Sointulassa asuu suomalaistaustaisia ihmi-

siä, eikä yhteiskunnan selkeästi suomenkielistä nimeä ole muutettu. 1980-luvun loppu-

puolella tehdyn kartoituksen mukaan Sointula yhä tunnettiin kaksikielisenä paikkakun-

tana, jossa suomenkielellä tuli hyvin toimeen. Suomalaisia utopiayrityksiä tai yhteisöjä 

tarkasteltaessa voidaan Sointulan todeta olleen kiistatta selväpiirteisin ihanneyhteiskunta, 

jossa väkiluku nousi paljon suuremmaksi kuin muissa vastaavissa suomalaisissa ihan-

neyhteisöissä. Kaiken kaikkiaan Sointulaan teki matkansa lähes 1000 henkilöä, eikä Mal-

kosaaren viehätysvoiman voida nähdä olleen täysin ohi Kurikan sieltä lähdettyä.462 Saa-

rella nimittäin asui ainakin 1970-80-luvulla suurehko, noin 50 ihmisen joukko luontais-

viljelyllä ja muutenkin omavaraustaloudella eläviä amerikkalaisia hippejä, joiden kerro-

taan esittäneen Malkosaarella kulkiessaan tunnettua rauhanmerkkiä ja todenneen ”We 

follow Matti Kurikka – me seuraamme Matti Kurikkaa.”463 

 

Mäkelä jatkoi Kalevan Kansan johtotehtävissä muutamia kuukausia Kurikan lähdön jäl-

keen. 464 Sittemmin hän asettui Malkosaarella Pulteney Pointin majakanvartijaksi ja toimi 

seuraavien vuosikymmenten aikana useiden suomalaisten työväenyhdistysten vasemmis-

tolehtien parissa niin Yhdysvalloissa kuin Kanadassakin, palaten lopulta kuitenkin viet-

tämään rauhallista elämää hänelle tärkeäksi kotipaikaksi muodostuneelle Malkosaa-

relle.465 

 

3.8. Jäähyväiset Sointulalle, muttei sen aatemaailmalle – Kovia kokenut Kurikka 

palaa Suomeen 
 

Sointulan myötä Kurikan haave täydellisestä utopiasta oli jälleen romuttunut, mutta edel-

leenkään hän ei antanut periksi. Alkuvuodesta 1905 Kurikka ja tämän mukaan Malkosaa-

relta lähteneet seuraajat majoittautuivat lähelle Vancouveria ja muodostivat sinne 25 mie-

hen voimin Sammon Takojat nimisen pienen yhteisön. Tällä kertaa ihannetta alettiin ra-

kentaa sosialismin, teosofian sekä yhteistoiminnan periaatteille, mutta Sointulasta se 

poikkesi siten, ettei sen jäseneksi sallittu lainkaan naisia. Rakennustyöt asuinsijaa varten 

																																																								
462 Peltoniemi 1985, 56-62. 
463 Peltoniemi 1985, 56-62. 
464 Salmetar 11.1.1905. 
465 Soikkanen 1967, 230-236.  
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saatiin aluille nopeaa ja vain kuutta viikkoa myöhemmin Kurikka lähti luento- ja varain-

keruu kiertueelle uutta yhteiskuntakokeiluaan mainostamaan. Ikäväkseen Kurikka sai 

kesken kiertueensa kirjeen yhteisöstään, jossa miehet olivat kyllästyneet elämään ilman 

naisia, jotka olivatkin jo alkaneet muuttaa miesten seuraksi yhteisöön. Samaisessa vies-

tissä tehtiin selväksi, ettei Kurikan läsnäoloa enää kaivattu.466 Kovan takaiskun kokenut 

ja vaille töitä, kotia, kannatusta ja seuraajia jäänyt Kurikka päätti viimein palata takaisin 

Suomeen, etsimään paikkaansa suuria muutoksia kokeneesta entisestä kotimaastaan.467  

 

Suomessa Kurikka ajautui pian mukaan politiikan pyörteisiin ja osallistui muun muassa 

vuonna 1905 pidettyyn suurlakkoon, jota seurasi työväenliikkeen voimakas nousukausi. 

Kuitenkaan hän ei enää löytänyt itselleen paikkaa työväenliikkeen toiminnasta.468  

 

Kurikka kirjoitti ja julkaisi useampia yhteiskunnallisiin oloihin kantaaottavia teoksia, 

joista saatujen tulojen turvin hän perusti Elämä-lehden, jonka julkaistu alkoi näytenume-

ron myötä joulukuussa 1905.469 Lehden tueksi perustettiin myös Elämän Tupa niminen 

kahvila, josta tuli hänen kannattajiensa eli kurikkalaisten vakituinen kokoontumispaikka. 

Elämän Tuvalla Kurikka esitelmöi yhdessä Pekka Ervastin kanssa teosofisyhteiskunnal-

lisista aiheista.470 Viikon kohokohdiksi muotoutuneiden esitelmien lisäksi Elämän Tu-

valla Kurikka piti pianon säestämänä lauluesityksiä, jotka olivat etenkin naiskuulijoiden 

mieleen.471  

 

Elämän sivuilla Kurikan teosofisten näkemysten katsotaan päässeen ensikertaa kunnolla 

esiin.472 Lehteä julkaistiin vuosina 1905-1907 ja sen pahimpana kilpailijana ja kiista-

kumppanina voitiin pitää Työmiestä, jonka päätoimittajana Kurikka oli itsekin toiminut 

vuosina 1897-1899.473 Näin ollen Kurikan kirjoitukset eivät saaneet vastakaikua etenkään 

																																																								
466 Wild 1995, 100-101. 
467 Kalemaa 1978, 183. 
468 Haltsonen 1954, 169-177; Soikkanen 1967, 299-306. 
469 Elämä 16.12.1905. 
470 Soikkanen 1967, 306. 
471 Kalemaa 1978, 203. 
472 Nokkala 1958, 222. 
473 Elämä-lehti ilmestyi joulukuusta 1905 kesään 1907 asti sanomalehtenä, jonka jälkeen se jouduttiin 
talousvaikeuksien vuoksi muuttamaan aikakauslehdeksi. Velat kuitenkin kasvoivat lehden ylläpitokus-
tannuksiin nähden sellaisiksi, että lehden toimitus jouduttiin lopettamaan. Elämän viimeinen numero 
julkaistiin 12.6.1907. ks. Tommila 1988b: 53-54. 
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työväenliikkeen riveistä, Työmiehen keskittyessä lähinnä parjaamaan Kurikan ajatuk-

sia.474  

 

Työväenliikkeen ja Kurikan tulehtuneet välit kärjistyivät lopullisesti Oulussa 20.–27. elo-

kuuta 1906 pidetyssä puoluekokouksessa, johon Kurikka osallistui Sörnäisten työvä-

enyhdistyksen edustajana. Kokouksessa kiisteltiin muun muassa Kurikan soveltuvuu-

desta puoluekokousedustajaksi. Kurikka piti kokouksessa itse vain yhden laajan puolus-

tuspuheen, jonka jälkeen kokouksessa oli tarkoitus äänestää hänen erottamisestaan.475 

Kuitenkin ennen äänestystä Kurikka ilmoitti itse eroavansa puolueesta. Tämän lisäksi 

hän uhosi perustavansa oman puolueen niille, jotka tukivat häntä aatteellisesti etenkin 

Elämä-lehden taustajoukoissa.476   

 

Kurikka pitikin aikomuksestaan kiinni ja hänen perustamansa Sosialistinen Reformi puo-

lue osallistui jopa Suomessa juuri perustetun eduskunnan ensimmäisiin vaaleihin. Puolue 

ei kuitenkaan saanut vaaleissa ainoatakaan edustajaansa valituksi. Raskas tappio merkitsi 

loppua Kurikan lyhytikäiselle puolueelle kuin myös Kurikan poliittiselle uralle.477  

 

Politiikasta, työväenliikkeestä ja sittemmin myös Elämä-lehden toimituksesta irtaantunut 

Kurikka julkaisi vuonna 1908 teoksen, joka kantoi nimeä Jumalaton kirkko. Tätä Kurikan 

itse omista kirjoituksistaan koostamaa teosta voidaan pitää eräänlaisena hänen aatteellis-

ten kirjoitustensa huipentumana ja ”testamenttina”, joka edustaa hänen menneiden vuo-

sien kirjoitustuotantonsa parhaita kappaleita.478 Pian ”testamenttinsa” julkaisun jälkeen 

																																																								
474 Soikkanen 1967, 306. Kurikka oli Suomeen palatessaan olettanut suomalaisen työväen olleen kylläs-
tynyt af Ursinin ja Edvard Valppaan ylläpitämään materialistisen luokkataistelun linjaan niin Työväen-
liikkeen kuin Työmies-lehdenkin parissa. Näin ollen hän oli odottanut, että hänet kutsuttaisiin palaa-
maan Työmiehen päätoimittajaksi. Kun kutsua ei kuitenkaan tullut, oli hän itse myös tarjoutunut vir-
kaan. Ks. Kalemaa 184. 
475 Kalemaa 1978, 208-210. Vaikka Kurikan aatteellinen profiili oli monitahoinen, oli teosofiasta kehitty-
nyt keskeinen piirre hänen julkisuuskuvaansa. Erityisesti lehdistön piireissä tätä käytettiin Kurikkaa vas-
taan. Häntä kuvattiin muun muassa pilvilinnojen asukiksi, joka käytännön parannusten sijaan tarjosi 
”melusofiaa” heikkotahtoisille. Vuoden 1906 Oulun puoluekokouksessakin esiin nousseista Kurikan 
opeista käytettiin ”melusofian” pilkkailmausta. Ks. Pollari 2012, 51. 
476 Soikkanen 1967, 309-310; Haltsonen 1954, 169-177; Tommila 1988b: 53-54. 
477 Soikkanen 1967, 309-310; Haltsonen 1954, 169-177; Tommila 1988b: 53-54. 
478 Nokkala 1958, 222-223. 
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Kurikka palasi takaisin Amerikkaan, jossa hän vielä keskittyi suomenkielisen sanoma-

lehden New Yorkin uutisten toimittajana työskentelyyn.479 

 

Kurikkaa on kuvailtu New Yorkin Uutisten toimituksen historiassa yhtenä sen värikkäim-

mistä ja kiistellyimmistä hahmoista, joka avoimesti selvitteli lehden artikkeleissa hänelle 

ominaiseen tapaan aatteellisia näkemyksiään sekä yhteiskunnallisia ihanteitaan. Mielen-

kiintoista on, ettei hän koskaan lopullisesti suostunut luopumaan Sointula-aatteesta, jonka 

ihanneyhteiskunnan ideologiaan tarttumiseen hän yhä kannusti ihmisiä kirjoituksissaan 

keväällä 1913. Tuolloin oli kulunut jo lähes vuosikymmen siitä, kun hän oli joutunut luo-

pumaan presidentin virasta Malkosaarella.480 Kurikka toimi lehden toimittajana yhdessä 

Suoma Tuupon kanssa enemmän tai vähemmän säännöllisesti kirjallisiatuotoksia lehden 

toimitukseen valmistaen vuosina 1908-1915.481 Tuupolla ja Kurikalla oli toimittajantyön 

ohessa vireillä myös pieni yritys uuden siirtolahankkeen, Sammon Takojattarien, aikaan-

saamiseksi. Aikaisemmin miehille perustetun Sammon Takojien kaltaiselle pohjalle pe-

rustuva siirtola olisi ollut suunnattu vain naisille. Kyseinen hanke ei kuitenkaan edennyt 

suunnitelmallista tasoa pidemmälle.482  

 

Paljon nähnyt ja kokenut Kurikka osasi edelleen kirjoittaa vaikeistakin yhteiskunnallisista 

keskustelua herättäneistä aiheista ja etenkin nuorison kerrotaan kiinnostuneen hänen pa-

kinoistaan New Yorkin Uutisissa. Omaleimaisista kirjoituksista huolimatta, tai kenties 

jopa niiden ansiosta, Kurikan toimittajakauden aikana New Yorkin uutisten levikki ko-

hosi vajaasta 2000 lehdestä yli 5000 kappaleeseen. 483  

 

Kurikan oma viisas toteamus ”Aatteet eivät rajoitu paikkaan eikä aikaan. Jolleivat ne saa 

syttyä ja levitä yhdessä paikassa, yhtenä aikana, niin ne siirtyvät toisaalle.” 484 kuvaa hyvin 

sitä ajatusta, mikä varmasti sai hänet jatkamaan aina eteenpäin, kaikista hänen kohtaa-

mistaan vastoinkäymisistä huolimatta. Kiistämättä Kurikka oli haaveilija, mutta ainakin 

hän oli omille periaatteilleen uskollinen haaveilija.  Tämä viimeiseen hengenvetoonsa asti 

																																																								
479 Haltsonen 1954, 177. 
480 Salminen 1992, 78-81. 
481 Salminen 1992, 78-81. 
482 Peltoniemi 1985, 69. 
483 Salminen 1992, 78-81. 
484 Aika 22.11.1901, ”Entisyys ja tulevaisuus I. Persoonallisia vaiheita”. Matti Kurikka. 
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ihmiskunnan sopuisaan yhteiseloon uskonut mies kuoli New Yorkin läheisyydessä sijain-

neella farmillaan samaan aikaan, kun ensimmäinen maailmansota raivosi Euroopassa lo-

kakuussa 1915.485 

 

  

																																																								
485 Kalemaa 1978, 13. 



	 101	

Loppulause 

Kanadan länsirannikolla sijaitsevalla Sointulan yhteiskunnalla on taustallaan vivahteikas 

historia sekä vahvat suomalaiset sukujuuret lähes 120 vuoden takaa. Parhaiten se muiste-

taan kaikkien aikojen tunnetuimpana suomalaisena utopiayhteiskuntana, joka toimi vuo-

sina 1901-1904 erikoisen ihanneyhteiskuntamallinsa ansiosta kotipaikkana noin tuhan-

nelle suomalaiselle. 

 

Sointulan yhteisö perustettiin kanadansuomalaisten siirtolaisten toimesta, jotka olivat 

kyllästyneet työskentelemään Brittiläisen Kolumbian hiilikaivoksilla työolosuhteissa, 

joissa heitä kohdeltiin mielivaltaisesti ja joissa työolot olivat kohtuuttoman huonot. Siir-

tolahanketta suunnittelemaan ja johtamaan oli kesällä 1901 kutsuttu suomalainen työvä-

enliikkeen johtajahahmo Matti Kurikka, joka oli samaisen vuoden aikana yrittänyt perus-

taa suomalaista siirtolaa Australian Queenslandiin. Vauhdikkaan alun ja paljon seuraajia 

saanut hanke oli kuitenkin jo alkutaipaleellaan ajautunut taloudellisiin ongelmiin ja Ku-

rikan seuraajat olivat hajautuneet aikaansaadusta Eldoradoksi nimetystä telttaleiristä 

omille teilleen. Sointulan johtohahmoksi valikoitunut Kurikka oli ennen Australiaan mat-

kustustaan toiminut menestyksekkäänä näytelmäkirjailijana sekä sanomalehtimiehenä. 

Menestyksestä toki voidaan olla montaa mieltä, sillä Kurikka tunnetaan hyvin ristiriitaisia 

tunteita kirjoituksillaan herättäneenä henkilönä niin sanomalehdistön kuin suomalaisen 

politiikankin kentällä. 

 

Kurikka oli opiskeluvuosinaan tutustunut Savo-Karjalaisessa osakunnassa aikansa radi-

kaaleihin aatteisiin sekä ajattelijoihin. Noihin aikoihin hän oli myös luonut itselleen ys-

tävyyssuhteita, jotka kasvattivat hänestä moninaisten aatteiden ja oppien puolestapuhu-

jan. Jo nuorena Kurikka oli ajanut aktiivisesti esimerkiksi raittiusaatetta ja puhunut mää-

rätietoisesti kirkkoinstituution yhteiskunnallisen aseman kyseenalaistamisesta. 

 

Naimisiin mentyään Kurikka oli kierrellyt varakkaasta suvusta olevan vaimonsa, Anna 

Palmqvistin, kanssa Euroopassa, tutustuen siellä vallinneeseen aatteelliseen ilmapiiriin. 

Matkoilta palattuaan hän alkoi luoda uraa lehtimiehenä, liittyen toimittajaksi Viipurin Sa-

nomiin.  Lehdessä Kurikan kirjoitukset käsittelivät moninaisia yhteiskunnallista keskus-

telua herättäviä aiheita, joista radikaalimpana voidaan pitää naisten asemaa ja koulutusta 
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edistäviä kirjoituksia sekä sosialismin ja tolstoilaisuuden aatteita esitelleitä tekstejä. Sit-

temmin Kurikan toimittajan ura jatkui Työmies-lehdessä, joka keskittyi ajamaan suoma-

laisen työväenliikkeen asiaa. Lehden myötä Kurikalla nähdään olleen suuri vaikutusvalta 

Suomen työväenliikkeen toiminnan suuntaviivojen asettajana, sillä tuona aikakautena ra-

dikalisoitunut työväestö alkoi vähitellen pitää Työmiestä koko liikkeen yhteisenä ja yhte-

näisenä äänenkannattajana. 

 

Suomi oli vuosisadan vaihteessa kiinteä osa Venäjän valtakuntaa, joskin sille oli 1800-

luvun alussa myönnetty erityinen autonominen itsehallintaoikeus. Venäjän keisariksi 

noussut Nikolai II kuitenkin koki Suomen suuriruhtinaskunnan erityisaseman uhkaavaksi 

ja täten hän aloitti ankarat venäläistämistoimet Helmikuun manifestina tunnetulla julis-

tuksella. Tuolloin myös Kurikka oli alkanut suunnitella ensimmäistä siirtolahankettaan, 

jonka avulla hän seuraajineen kykenisi irtaantumaan Suomen yhteiskuntajärjestyksestä 

kertaheitolla. Kurikka uskoikin vakaasti, että kykenisi oikeanlaisen ihmisjoukon kanssa 

työskennellen saamaan aikaan täysin uudenlaisen yhteiskunnan, jossa korostuisivat pe-

rinteisen kapitalistisen yksityisomistuksen sijaan aivan toisenlaiset ihanteet. Hänen kaa-

vailemansa ihanneyhteiskunta omaksuisi yhteisomistuksen aatemaailman sosialismilta, 

veljeyden ja tasa-arvon ihanteet Leo Tolstoin kirjoituksista, sekä hengellisen ravintonsa 

perinteisen kristillisen kirkkoinstituution sijaan teosofialta. Hänen yhteisössään kaikkia 

jäseniä kohdeltaisiin tasa-arvoisesti, eikä ketään alistettaisi työvoimaksi toisen tahon kus-

tannuksella. Tässä uudenlaisessa yhteiskunnassa elettäisiin Kurikan mukaan keskinäi-

sessä sopusoinnussa, eikä siellä olisi lainkaan kapakoita, vankiloita, porttoloita eikä ka-

sarmeja.  

 

Kurikka alkoi aktiivisesti toimia ihanneyhteiskuntasuunnitelmiensa toteuttajana, joskin 

Suomessa Kurikan hankkeelle lähinnä naureskeltiin ja hänen ajatuksiaan täysin uudenlai-

sille yhteisönormeille perustuvasta ihanneyhteiskunnasta pidettiin arveluttavina. Kurikka 

joutui myös itse toteamaan 10 kuukautta kestäneen ensimmäisen ihanneyhteiskuntako-

keilunsa myötä, ettei yhteiskuntahanke Australiassa tulisi toteutumaan sellaisena kuin 

hän oli siitä haaveillut. Kurikan onneksi hänen maineensa kiiri Australiasta aina Kanadan 

Brittiläiseen Kolumbiaan asti. Uudella mantereella Kurikkaa vastassa ollut amerikansuo-

malainen kaivostyöläisyhteisö ei ollut osannut lainkaan varautua siihen, millaisen johta-

jan he tulisivat tunnetusta idealistisesta lehtimiehestä siirtolahankkeelleen saamaan. 
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Tämä karismaattinen aatteiden mies toi nimittäin mukanaan suuria suunnitelmia, lennok-

kaita visioita ja pohjatonta uskoa ihmisten sopusointuiseen yhteistyökykyyn. Jos vain tie-

toa ja taitoa talouden ja tuotannon suunnittelussa olisi ollut edes pieni osa siitä innokkuu-

desta, millä Kurikka maalaili ääriviivoja ihanneyhteisönsä tulevaisuudelle, olisi Sointulan 

ihanneyhteiskunta epäilemättä menestynyt, jopa kukoistanut.  

 

Malkosaari valikoitui Sointulan yhteiskunnalle täydelliseksi kotipaikaksi, sillä sen kat-

sottiin soveltuvan oivalliseksi viljelysalueeksi ja se sijaitsi sopivan eristyksissä mante-

reesta. Tämä edisti yhteisön omalaatuista yhteisöllisyyden kehitystä, sillä saarelle ei ek-

sytty läpikulkumatkalla, vaan se oli päätepysäkki kaukana kaikesta. Sointula-aatetta var-

ten perustetulla Aika-lehdellä olikin suuri rooli Matti Kurikan ajatusten levittäjänä. Aika 

vastasi etenkin yhteisön sisäisten asioiden tiedotuksesta, mutta samalla sen kirjoitukset 

luovat myös kuvan arjesta tämän ainutlaatuisen siirtokunnan sisällä. Aika tavallaan ki-

teytti Kurikan utopiasosialistisen ajatusmaailman ja esitti, kuinka tuo ajatusmaailma nä-

kyi osana sointulalaisten arkea.  

 

Sointulassa Kurikka haaveili jalostavansa kapitalismista ja kristillisen kirkon opetuksista 

irtautuvan joukon ihanneihmisiä, jotka eläisivät omassa yhteiskunnassaan kovin ulko-

maailmasta poikkeavien yhteiskuntanormien mukaisesti. Sointulan tehtävänä tulevaisuu-

dessa olisikin ollut toimia ennen kaikkea malliesimerkkinä muille ja Kurikka uskoi va-

kaasti kenties koko ihmiskunnan jossain vaiheessa siirtyvän hänen ihanneyhteiskuntansa 

viitoittamalle tielle. Kurikan ajatuksissa erityisen voimakkaasti esiin nousivat kuitenkin 

kirkollisvastaosuus, Jeesuksen opetukset, sekä tasa-arvon ihanteet. Aktiivisesti aattees-

taan sekä siirtolastaan luentomatkoillaan puhunut Kurikka toivoi Sointulan vetävän puo-

leensa ihmisiä, jotka kokisivat Sointulan samanlaisena maanpäällisenä paratiisina, jollai-

sena hän itse sitä piti.  

 

Sointulaa tarkasteltaessa on syytä huomata, kuinka aate ja käytäntö olivat yhteisössä 

useimmiten kuitenkin kaksi täysin eri asiaa. Etenkin Kurikan puheet avioliittojen sekä 

lastenkasvatuksen uudenlaisesta järjestämisestä osoittautuivat liian villeiksi visioksi hä-

nen seuraajiensa näkökulmasta tarkasteltuna. Kurikka halusi vapauttaa naiset kapitalisti-

sen yhteiskunnan sekä kirkon heille asettamasta kaksinkertaisesta kirouksesta, joka oli 

sitonut heidät yhteiskunnassa toimimaan vain äiteinä ja vaimoina. Vapautuneet naiset sai-

vat Kurikan mukaan erota rakkaudettomista avioliitoistaan ja valita itse tulevaisuudessa 
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rakastajan lisääntymiskumppanikseen, joka mieluiten ei ollut sama henkilö jonka kanssa 

nainen asui toverillisessa liitossa. Tämä sai yhteisössä aikaan laajamittaisen keskustelun 

vapaan rakkauden harjoittamisesta, johon suhtauduttiin Kalevan Kansan jäsenten keskuu-

dessa hyvin kielteisesti. Vapaan kumppanin valinnan ohessa Kurikka uskoi naisten ole-

van kykeneviä huolehtimaan myös oman elinsähkönsä, eli seksuaalisuutensa valvon-

nasta, joka perinteisesti oli nähty aviomiehen tehtäväksi. Ihmisten väliseen tasa-arvoon 

pyrkivässä Sointulan yhteiskunnassa tunnustettavaksi vaadittiinkin ”rakkauden oikeuk-

sia, ei aviokahleita”.  

 

Sointulassa perinteiset avioliitot tulisivat Kurikan mukaan päättymään, koska ihmisten ei 

tarvitsisi enää sitoutua yhteiselämään kahleisin yhteistoiminnan periaatteelle muodoste-

tussa yhteiskunnassa, joka pitäisi huolta kaikista jäsenistään tasavertaisesti. Jopa lapset 

tultaisiin kasvattamaan kollektiivisesti lastenkodissa, joten naisten ei tämänkään vuoksi 

olisi enää tarvetta sitoutua elämässään muuhun itsensä kehittämiseen yhteiskunnan ihan-

nejäsenenä Kalevan Kansalle luotujen elämän ohjeiden mukaisesti. Lapset olivatkin Ku-

rikan mukaan erittäin tärkeässä asemassa Sointula-aatteen tulevaisuuden kannalta. Ku-

rikka pyrkikin kirjoituksissaan korostamaan ajatusta siitä, että juuri tulevat sukupolvet 

tulisivat Sointulassa kehittymään sellaisiksi esimerkillisiksi ihanneihmisiksi, joista kaikki 

kansat tulisivat ottamaan mallia. Sointulan lapset tulisivat konkreettisesti edustajamaan 

kaikkia niitä ihanteita, joita Kurikka oli jo vuosia kehitellyt ajatuksen tasolla suunnitel-

lessaan sointuja eli ääriviivoja todellisessa harmoniassa elävälle yhteiskunnalleen. 

 

Syksyllä 1904 Sointulassa keskustelu ihanneyhteisön normeista ja niiden noudattamisesta 

kuitenkin kärjistyi siihen pisteeseen, että presidentin virassa toiminut Kurikka joutui eroa-

maan tehtävästään ja luopumaan hänelle kovin rakkaasta yhteisöstään. Kurikan Sointulan 

jälkeiset uudet ihanneyhteiskuntavisiot olisivatkin haasteellinen, mutta varmasti kiehtova 

jatkotutkimuskohde Kurikan ajatusmaailmasta kiinnostuneelle tutkijalle. Kurikan lisäksi 

ainakin tohtori Edward Bliss Footen elämäntyö sekä Poin Loman siirtola erikoisen las-

tenkasvatusideologiansa kera odottavat suomalaista aatehistorian tutkimusta osakseen.  

 

Epäilemättä Kurikka vaikutti Sointulan historiaan yhtä vahvasti kuin Sointula vaikutti 

häneen. Ilman Kurikkaa Sointulan suomalaistaustainen yhteiskunta ei tänä päivänä sijait-

sisi kaukaisella Kanadalaisella saarella, eikä taas ilman Sointulaa Kurikka olisi koskaan 

päässyt näkemään ihanneyhteiskuntansa suunnitelmiensa konkreettista toteutumista.  
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Vaihderikkaan elämän elänyt Kurikka voidaan pitää visionäärinä, haaveilijana ja jopa tai-

vaanrannan maalarina, mutta ennen kaikkea utopiasosialistina, joka toteutti haaveensa 

ihanneyhteiskunnasta. Hän ei koskaan lakannut uskomasta Sointula-aatteella aikaansaa-

tavaan maanpäälliseen paratiisiin, eikä hän myöskään suostunut luopumaan siitä innos-

tuksesta, joka oli häntä alun perinkin ajanut Australian aroille sekä Kanadan aarniomet-

siin etsimään kotipaikkaa veljeyttä, vapautta ja sopusointua tavoittelevalle Kalevan Kan-

salleen. 
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