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Johdanto 
 

Matti Kurikan (1863–1915) perustamia utopiayhteisöjä ja hänen merkitystään 

suomalaisen työväenliikkeen ja raittiusseurain historiassa on tutkittu kiitettävästi. Silti, 

kuten esimerkiksi Irene Virtala huomauttaa, Kurikan naisasialle omistetut työt ovat 

jääneet vähäisemmälle huomiolle. Esimerkiksi Kurikan radikaalit avioliittoa, vapaata 

rakkautta ja naisemansipaatiota käsittelevät kirjoitukset joutuivat aikanaan 

systemaattisesti kyseenalaistetuiksi ja naurunalaisiksi.1  Lisäksi Kurikan julkisuuskuva 

oli omana aikanaan ajoin varsin karikatyyrimäinen. Erilaisissa vitsailulehdissä, kuten 

Työmiehen Kurikassa, Kurikka oli jatkuvan pilailun kohteena. Viihdettä tehtiin niin 

hänen persoonansa, ajatuksiensa kuin henkilökohtaisen elämänsä kustannuksella. 

Yleisiä vähättelyn ja naurun aiheita olivat Kurikan teosofinen maailmakatsomus sekä 

toistuvat taloudelliset ja sosiaaliset vastoinkäymiset. Kaikki tämä luonnollisesti nakersi 

hänen poliittista ja yhteiskunnallista uskottavuuttaan.2 Tämän takia on tärkeää tutkia 

Kurikan tuotantoa erityisesti niiltä osin, jossa käsitellään sukupuolirooleja ja -moraalia 

sekä sukupuolten välisiä suhteita ja naiseutta. 

Työssäni tarkastelen Kurikan naiskäsityksen sisältöä teosofisessa Elämä -lehdessä3 

julkaistussa artikkelisarjassa Mitä nainen meille opettaa (1906). Naiskäsitys sisällyttää 

ainakin nämä asiat: mikä on naisen asema ja rooli yhteiskunnassa ja mitä ominaisuuksia 

naisella on. Lähde koostuu neljästä artikkelista, joissa ilmenee kuusi eri opetusta. Lisäksi 

tutkin Kurikan aatekerrostumia ja miten julkaisun naiskäsitys mukailee niitä tai poikkea 

niistä. Naiskäsitys on syntynyt diskurssissa laajemman yhteiskunnallis-historiallisen 

kontekstin kanssa. Voimme siis myös tarkastella kuinka tyypillisiä tai epätyypillisiä 

Kurikan esittämät ajatukset olivat aikakauden kontekstissa. 

Aikaisempaa tutkimusta Kurikan aatemaailmasta on tehnyt JUTTA PIETILÄ pro gradu -

tutkielmassaan Sointuja ihanneyhteiskunnalle: Matti Kurikka utopiasosialistisena 

ajattelijana ja toimijana (2017). Tutkielma keskittyy Kurikan utopia-ajattelun kehityksen 

                                                           
1 Virtala n.d., 13; Kalemaa 1978, 177–178. 
2 Anttila et al.2008, 20–21; Kalemaa 1978, passim.; Pollari 2009, 97. 
3 Lehti ilmestyi vuosina 1905-1907, teosofia nähtiin etenkin Työmiehen marxilaisuuden vastapainona. 
Lehden parissa työskentelivät mm. Pekka Ervast ja Veikko Palomaa. Hautamäki 1944, 39; Kalemaa 1978, 
201. 
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tarkasteluun lehdistöpohjaisen aineiston avulla, sivuten lyhyesti myös Elämää. Myös 

ARMO NOKKALAN väitöstutkimus Tolstoilaisuus Suomessa: aatehistoriallinen tutkimus 

(1958) käsittelee osaa Kurikan aatemaailmasta. KALEVI KALEMAAN kirjoittaman 

elämänkerran Matti Kurikka: Legenda jo eläessään (1978) aineistona on käytetty 

Kurikan lehtikirjoituksia ja kirjeitä. Lisäksi Kalemaa on kerännyt haastatteluja ja 

muistelmia Kurikan läheisiltä. Kuten jo edellä on mainittu, myös lukuisat muut teokset 

käsittelevät Kurikkaa, pääosin hänen työväenliikkeen kannalta merkityksellisen 

toimintansa näkökulmasta. 

Tutkimusmetodina käytän laadullista sisällönanalyysia. Tekstianalyysin avulla aineistoa 

on mahdollista jaotella eri teemojen ja merkityksien perusteella. Näistä 

kokonaisuuksista voidaan siten tehdä perusteltuja löytöjä ja päätelmiä. 

Metodioppaanani käytän Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven teosta Laadullinen tutkimus 

ja sisällönanalyysi (2002). 

Työ koostuu kahdesta pääluvusta. Aloittavan pääluvun ensimmäisessä alaluvussa käyn 

läpi Kurikan elämää. Toisessa alaluvussa käsittelen hänen ideologiansa aatekerrostumia: 

tolstoilaisuutta, sosialismia ja teosofiaa, antaen lähteen käsittelyyn sen tarvitseman 

kontekstin. Toisessa pääluvussa käsittelen artikkelisarjaa. 

Historiallinen tausta 

 1880-luvun Suomessa pohdittiin avioliiton merkitystä, sen suhdetta uskontoon, 

siveellisyyteen ja yhteiskuntajärjestykseen.4 Matti Kurikka oli Minna Canthin kirjallisen 

salongin jäsen sekä Canthin kannattaman naisemansipaation innokas tukija.5 1800- ja 

1900-luvun vaihteessa elettiin sääty-yhteiskunnan ja yhtenäiskulttuurin murroksessa 

kaupunkikulttuurin leviämisen ja Suomen teollistumisen myötävaikutuksesta. Lisäksi 

murrokseen vaikutti sivistyneistön kirkon arvostelu. Kirkossa vihkiminen oli 1600-luvulta 

asti ollut pakollista, mikä säilytti kirkollisen avioliittoperinteen6 hegemonian pitkälle 

1800-luvulle. Aiemmin avioliiton motiivit olivat käytännöllisiä, mutta 1800-luvulla 

                                                           
4 Räisänen 1995, 67. 
5 Kalemaa 1978, 51; Pietilä 2017, 40; Virtala 1997, 3.  
6 Avioero oli mahdollista vain hylkäys tai pettämistapauksissa. Räisänen 1995, 35. 
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muodostui uusi porvarillinen avioliittoihanne, joka perustui molemminpuoliseen 

rakkauteen ja siveellisyyteen.  

1860-luvulla naimattomat naiset saivat kyvyn hallita itseään ja omaisuuttaan 

täyttäessään 25 vuotta, ja 15-vuotiaana oli oikeus palkkatuloon. Samalla purettiin 

naittajaininstituutio7. Täysivaltaisuus turvasi naisten liikkuvan työvoiman teollistuvan 

Suomen tarpeisiin. Myöhemmin, vuonna 1889 säädetyn lain mukaan vaimo sai hallita 

irtainomaisuuttaan ja saamiansa ansioita. Naisasialiikkeen näkökulmasta vuosina 1868 

ja 1889 tehdyt uudistukset eivät olleet tarpeeksi, sillä mies hallitsi edelleen perheen 

omaisuutta. Naisyhdistykset vaativat naisille vapautta valita omat elämänuransa, 

yhdenvertaista palkkaa ja vaimon holhouksenalaisuuden purkamista. Lisäksi 

vaatimuksena oli täysivaltaisuuden ikärajan alentaminen 21 vuoteen sekä naisten 

avioliittoiän korottaminen. Avioeron myöntäminen haluttiin mahdolliseksi myös 

väkivallan tai juoppouden perusteella. Naiset vaativat myös vaalioikeutta ja 

vaalikelpoisuutta. Lisäksi yhdistykset vastustivat kaksinaismoralismia ja prostituutiota.8 

Kirkko vastusti naisen täysvaltaisuutta, sillä epäilyksenä oli, että naiset unohtaisivat 

kutsumuksensa vaimon ja äidin tehtäviin. Esimerkiksi vuonna 1885 piispa Gustaf 

Johansson kirjoitti paimenkirjeen, jossa hän totesi naisemansipaation olevan kapinaa 

Jumalan maailmanjärjestystä vastaan, eikä turmiollista ainoastaan naissukupuolelle 

vaan myös koko yhteiskunnalle. Vanhan testamentin avulla perusteltiin naisen alisteista 

asemaa miehelle sekä naisen elämänpiirin rajoittamista julkisen elämän ulkopuolelle.9 

Myös sosialistinen kanta oli ollut keskustelussa mukana jo 1860-luvulta. Sosialistisen 

näkemyksen mukaan nainen kärsi sekä yhteiskunnallisesti että sukupuolisesti 

alisteisesta tilasta. Porvarillista ideologiaa kritisoitiin, koska siinä naisen katsottiin olevan 

sekä taloudellisesti ja emotionaalisesti riippuvainen aviomiehestään. 

Riippumattomuuden lisääntymisen ja kotitöiden luonnollisen muutoksen myötä 

avioliitoa ei nähty enää tarpeellisena. Sosialistinen kanta oli avoin vapaille, toisiaan 

rakastavien kumppanien omantunnon liitoille.10 

                                                           
7 Laki siitä, että perheen isä on jälkeläistensä naittaja. Isän tahdon vastustaminen jätti perinnöttömäksi. 
Räisänen 1995, 39. 
8 Räisänen 1995, 35–42, 45–47. 
9 Räisänen 1995, 40, 45–46, 123. 
10 Räisänen 1995, 123, 205–206. 
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1. Kurikkalaisuuden kulmakivet 
 

1.1 Lehtimies, idealisti ja agitaattori 
 

Matti Kurikka syntyi 1863 Inkerin Tuutarissa seudulle, jonka kehitys oli Venäjän 

maaorjuuden lakkautuksen jäljiltä nopeaa. Kurikan perhe oli hyvin toimeentuleva, minkä 

vuoksi hän sai mahdollisuuden lähteä opiskelemaan Helsinkiin vuonna 1872. 

Valmistuttuaan ylioppilaaksi keväällä 1881 hän jatkoi opiskeluaan päämääränään 

maisterin tutkinto. Kurikka kuitenkin koki niin suurta vetoa kirjalliseen työhön, että 

opinnot jäivät lopulta kesken.11 Kurikan ensimmäinen näytelmäkäsikirjoitus oli 

kansallisromanttinen Viimeinen ponnistus (1884), mutta sitä kolme vuotta myöhemmin 

seurannut näytelmä Aili (1887) olikin jo hyvin kantaaottava12. Sanotaankin, että Kurikan 

näkemykset radikalisoituivat nopeasti, ja hänestä pystyi parhaiten lukemaan ajan 

merkit. Hän kokeili myös realismia ensimmäisessä novellikokoelmassaan vuonna 1886 

uuden kirjailijasukupolven, kuten Minna Canthin ja Juhani Ahon, vanavedessä.13 

Suomalaisen sivistyneistön harvalukuisuuden vuoksi jokaiseen uuteen kirjailijaan 

kiinnitettiin erityistä huomiota. Kurikasta toivottiinkin upeaa kirjailijaa muiden 

nuorsuomalaisten kirjailijoiden rinnalle. Ailin Kurikka joutui kuitenkin julkaisemaan 

omakustanteena, sillä siinä esiintyneet radikaalit näkemykset ja kriitikkojen silmissä 

heikko taiteellinen ilmaisuvoima saaneet yleisön suosiota.14 

Kun Kurikka Viimeisen ponnistuksen aikoihin avioitui varakkaamman Anna Palmqvistin 

kanssa, tarjoutui hänelle mahdollisuus päästä käsiksi paitsi morsiamensa kotitalon 

laajaan kirjastoon, myös matkalle Eurooppaan. Perhe matkusti Tanskassa, Saksassa ja 

Itävallassa, joissa Kurikka tutustui ajan vapaamielis-radikaaleihin aatevirtauksiin.15 

                                                           
11 Haltsonen 1954, 169–173. 
12 Näytelmässä Kurikka kritisoi aikansa yhteiskuntaa, kuten kaksinaismoralismia, avioliittokäsityksiä, 
siveyskasvatusta ja suhtautumista naimattomiin äiteihin. Hän esitti, että naisia ja miehiä tulisi koskea 
samat siveysvaatimukset, ja että avioliitto voitaisiin solmia rakkaudesta. Puolisot voisivat tarvittaessa 
asua jopa erillään. Hän kuvaa palvelustytön kovaa kohtaloa, kun tämä isäntänsä viettelemänä saa 
avioliiton ulkopuolisen lapsen. Aili on malliesimerkki siveellisestä, oikein kasvatetusta tytöstä, mutta 
koska Aili ei ole ikinä edes tiennyt synnistä, ei se Kurikan mukaan ole aitoa siveyttä, vaan 
tietämättömyyttä. Ks. lisää Aili 1887. 
13 Kalemaa 1978, 48, 50–51. 
14 Kalemaa 1978, 57–61. 
15 Haltsonen 1954, 175; Hautamäki 1944, 11; Kalemaa 1978, 53–56.  
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Erityisen vaikutuksen teki tanskalainen sosialisti ja tohtori Axel Proschowsky, joka oli 

myös Annan synnytyslääkäri16. Proschowskyn tutustutti Kurikan utopiasosialisteihin, 

kuten Claude de Saint-Simoniin (1760–1825) ja Robert Oweniin (1771–1858). Miehet 

tunsivat syvää aateveljeyttä. Kalemaa ja Nokkala esittävät, että Kurikka oli altis 

omaksumaan ympäristönsä mielipiteet. Kurikan suosittuja matkakirjeitä julkaistiin 

Uudessa Suomettaressa ja Savossa. Ulkomailla Kurikka alkoi miettimään 

toimeentuloaan, sillä kirjailijan tulot olisivat olleet perheelle liian epävarmoja. Kurikka ja 

tämän opiskelijatoveri Vihtori Jaatinen kävivät kirjeenvaihtoa, jossa Jaatinen ehdotti 

Viipurin Sanomien ostamista. Palatessaan Suomeen syksyllä 1888 Kurikka ja Jaatinen 

ostivat Viipurin Sanomat. Lehdestä muovattiin nuorsuomalaisten näkemysten 

kannattaja, eli siinä vastustettiin kaikkia vanhoillisia ja ruotsinkielisiä, sekä kirkon 

taantumuksellisia oppeja.17 Kurikka käytti lehteä myös omien rohkeiden 

antiklerikalististen, tolstoilaisten ja sosiaaliliberalististen näkemystensä äänitorvena.18 

Viipurissa hän ryhtyi myös paikallisen työväenyhdistyksen aktiivijäseneksi.19 

Kuuden vuoden jälkeen Viipurin Sanomat ajautui kuitenkin konkurssiin ja Kurikan perhe 

menetti lähes kaiken varallisuutensa. Samaan aikaan astui voimaan myös Kurikoiden 

asumusero. Elättääkseen itsensä Kurikka hakeutui töihin amerikkalaiseen 

henkivakuutusfirmaan ja tekikin työtään suurella paatoksella. Lahjakkaana kynäilijänä 

hän tehtaili aatteellisia mainospamfletteja, jotka vetosivat niin työväkeen kuin 

porvaristoon. Konkurssin jäljiltä Kurikka oli kuitenkin pettynyt suomalaiseen 

sivistyneistöön, sillä hän koki joutuneensa sen häikäilemättömyyden ja ahneuden 

uhriksi. Työväenluokka ei ollut Kurikan silmissä yhtä turmeltunutta. 

Vakuutusmyyjäaikoinaan Kurikka tutustui yhä syvemmin Owenin, Saint-Simonin, sekä 

Charles Fourierin ja Jean-Jacques Rousseaun tuotantoon. Salatieteet, kuten spiritismi ja 

fysiognomia, olivat 1890-luvulla muotia sivistyneistön keskuudessa.20 Tämä aika vaikutti 

Kurikan maailmankatsomukseen pysyvästi, mikä voidaan nähdä hänen pitkäaikaisessa 

kiinnostuksessaan teosofiaan. 

                                                           
16 Aili-tytär syntyi matkan aikana. 
17 Kalemaa 1978, 62–67; Nokkala 1958, 43. 
18 Hautamäki 1944, 14; Kalemaa 1978, 68–74; Nokkala 1958, 43. 
19 Haltsonen 1954, 175. 
20 Kalemaa 1978, 84–90. 
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Konkurssista selvittyään Kurikka palasi Helsinkiin ja pääsi Työmies -lehden21 vastaavaksi 

toimittajaksi vuonna 1897. Hänen iskevä kirjoitustyylinsä toi lehdelle pian lisää 

lukijoita.22 Suomalaisen työväen omaksuessa marxilaisuuden oli Kurikan aika 

Työmiehessä kuitenkin ohitse, sillä Kurikka vastusti luokkataistelua ja työlakkoja, 

tolstoilaisuutensa nojalla.23 Koettuaan Suomen ilmapiirin uusia aatteita typistäväksi 

Kurikka suunnitteli sosialistista ihanneyhteisöä Australiaan.  

Vuonna 1899 Kurikka lähti tarkastamaan tulevan siirtolansa, Kalevan Kansan, 

elinolosuhteita ja tunnustelemaan rahoitusmahdollisuuksia. Vaikka ihanneyhteiskunta 

sai osakseen kannatusta, kaatui se lopulta taloudellisiin ongelmiin.24 Entisten 

seuraajiensa kutsumana ja kustantamana Kurikka matkusti Kanadaan vuonna 1900.25 

Suomalaisten siirtolaisten asema Kanadassa oli huono, ja suurin osa joutui tekemään 

kaikkein vastenmielisimpinä ja vaarallisimpina pidettyjä töitä, huonolla palkalla. 

Työmiehet olivat siis erityisen vastaanottavaisia Kurikan ideoille, jotka lupasivat 

elintason parannusta.26 Vuonna 1902 Kalevan Kansa pystytti Malcolm Islandille, eli 

Malkosaarelle, ensimmäisen pirttinsä ja äänesti paikan nimeksi Sointula.27 Tammikuussa 

1903 Sointula oli talousvaikeuksissa elinkeinoelämän ongelmien takia, lisäksi samassa 

kuussa sattui suurpalo, jossa 11 ihmistä menetti henkensä.28 Syksyllä 1904 Kurikan Aika 

-lehdessä29 esittelemistä vapaan rakkauden ajatuksista syntynyt eripura kärjistyi. Saman 

syksyn aikana Kurikka jättikin Sointulan saaren.30 Vuonna 1905 Kurikka perusti vielä 

Sammon Takojat nimisen yhteisön Vancouveriin. Yhteisön jäseneksi ei sallittu lainkaan 

naisia. Kurikka joutui kuitenkin pian jättämään yhteisön ja palaamaan Suomeen, sillä 

                                                           
21 Lehti oli ilmestynyt vasta kaksi vuotta. Ennen Kurikkaa lehden varovainen linja oli esitellyt yksittäisiä 
sosialistisentyöväenliikkeen saavutuksia. Pietilä 2017, 22. 
22 Haltsonen 1954, 175–176. 
23 Nokkala 1958, 217. 
24 Pietilä 2017, 28–35. 
25 Kalemaa 1978, 147–148. 
26 Kalemaa 1978, 155. 
27 Pietilä 2017, 47–48. 
28 Pietilä 2017, 67–68. 
29 Aika -lehti ilmestyi 1901-1903. Aluksi lehteä käytettiin Kalevan Kansan ajatuksen levittämiseen, 
myöhemmin lehti koostui lähinnä artikkeleista, joissa käsiteltiin mm. Kurikan näkemyksiä avioliitosta ja 
lastenkasvatuksesta. Lisäksi lehti sisälsi sointulalaisille kohdennettuja elämänohjeita. Pietilä 2017, 51–
55. 
30 Hautamäki 1944, 29; Pietilä 2017, 95. 
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miehet olivat Kurikan poissa ollessa ”erottaneet” hänet ja kutsuneet naisia osaksi 

yhteisöä.31 

Palatessaan Suomeen 1905 suurlakon aattona, Kurikka yritti pitäytyä erossa politiikasta, 

siinä onnistumatta.32 Työväenpuolueen johto ei ilahtunut Kurikan paluusta, sillä hänen 

läsnäolonsa ja poikkeavat ajatuksensa olivat vain puoleen yhtenäisiä rivejä hajottava 

voima.33 Kurikka perusti vuoden 1905 marraskuussa uuden teosofisen Elämä -lehden ja 

joulukuussa teosofian ystävien kokoontumispaikan Elämän tuvan34. Samoihin aikoihin 

Kurikka meni nuoren Hanna Räihän kanssa ”omantunnon avioliittoon”.35 Elämä -lehden 

pääteemoja olivat materialistisanarkistisen sosialismin, luokkataistelun ja 

ihanteettomuuden vastustaminen, sekä veljeyden kannatus.36 Kurikka kävi kynäsotaa 

Työmiestä, sekä konservatiiveja ja kapitalisteja vastaan.37 Vuoden 1906 Oulun 

sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa Taavi Tainio38 pilkkasi Kurikan ajatuksia 

kutsuen niitä ”melusofiaksi”. Samaisessa kokouksessa Kurikka erosi puolueesta todeten, 

että hänen henkilökohtaiset näkemyksensä olivat puolueeseen kuulumisen esteenä. 

Elämäläiset perustivat oman sosialistisen reformipuolueen, joka kuitenkin kärsi suuren 

vaalitappion sosiaalidemokraattisen puolueen suosion takia.39 Elämässä kirjoitettiin, 

että kansa äänesti luonteensa vastaisesti, sillä sosiaalidemokraattinen puolue ruokki sitä 

vihaa, mitä kansa tunsi sortajiaan kohtaan. Kansa on kypsymätön ja eksytetty. Elämä 

lopetti toimintansa vuonna 1907 ja reformipuolue vuonna 1908. Kurikan ura Suomen 

politiikassa loppui, sillä hän matkusti syksyllä 1908 takaisin Yhdysvaltoihin.40 Viimeisinä 

vuosinaan Kurikka puuhasteli edelleen teosofisen ja astrologisen mystiikan parissa. 

Hanna Räihä ja parin yhteinen Auli-tytär lähtivät aluksi Kurikan mukana Yhdysvaltoihin, 

mutta pari erosi piakkoin. Kurikka kuoli New Yorkissa vuonna 1915.41 

                                                           
31 Pietilä 2017, 96–97. 
32 Hautamäki 1944, 31; Pollari 2012, 49. 
33 Pollari 2009, 86. 
34 Elämän tupa oli alkoholiton teosofien kokoontumispaikka, jossa Kurikka muiden muassa piti esitelmiä 
kaksi kertaa viikossa. Aiheina olivat salatieteet ja sosialismi. Kalemaa 1978, 202. 
35 Kalemaa 1978, 200–202, 206–207. 
36 Pollari 2009, 90; Kalemaa 1978, 203. 
37 Hautamäki 1944, 40. 
38 Taavi Tainio (1874–1929) oli työväen oikeuksia puolustanut toimittaja ja SDP:n perustajajäsen. 
39 Hautamäki 1944, 42–43. 
40 Pollari 2009, 103–105. 
41 Kalemaa 1978, 2019–219, 223, 230–231. 
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1.2 Oman tiensä kulkija: Kurikan tolstoilaisuudesta, sosialismista ja teosofiasta 
 

Tolstoilaisuus on Leo Tolstoin (1828–1910) Jeesuksen Vuorisaarnan rationalisoitujen 

merkityksien ympärille muodostuneiden oppien kokoelma. Tolstoi kielsi Jeesuksen 

jumalallisen alkuperän, ja piti Vuorisaarnan parhaimpana opetuksena altruismin, 

lähimmäisenrakkauden, myötätunnon ja epäitsekkyyden periaatetta. Hän korosti 

ruumiillisen työn autuutta ja ihaili esimerkiksi seksuaalielämässä askeettisuutta. Myös 

antiklerikalismi, kirkon ja pappien vallan vastustus, ja yksilön järjen korostaminen ovat 

tolstoilaisuuden määrittäviä piirteitä.42 Tolstoi oli kiinnostunut Kurikan tavoin 

ihanneyhteisöistä.43 Tolstoin jumalakäsitys oli panteistinen, Jumalaa kuvattiin 

valonlähteeksi ihmisessä itsessään.44 Tolstoilaisuuden maallistunut käsitys joutuikin 

törmäyskurssille traditionaalisen kristinuskon kanssa.45 

Tolstoilainen vaikutus lienee ensimmäisenä ilmaantunut osaksi palapeliä, josta 

muodostui Matti Kurikan henkilökohtainen ideologia. Nokkala nimittäin esittää, että 

Kurikan kotiseudulla Inkerissä olisi ollut sensuurin läpäisemiä kopioita Tolstoin 

teksteistä, joita venäjää taitavat lukivat. Kurikka pääsi siis tutustumaan tolstoilaisuuteen 

muita suomalaisia kirjailijoita aikaisemmin. Kurikan esikoisnäytelmä, Viimeinen 

ponnistus, on ensimmäinen tolstoilaisuutta ilmentävä teos Suomessa. Vaikuttaessaan 

Viipurin Sanomissa Kurikka julkaisi lehdessä vuodesta 1892 lähtien jopa 42 Tolstoi-

aiheista artikkelia. Aikalaisten silmissä Kurikka omaksui tolstoilaisista opeista kaikista 

innokkaimmin kirkon vastaisuuden. Tolstoilta hän myös kenties omaksui idean, että 

usko ei ole vain yksilön pelastumista koskettava asia, vaan koskee myös yhteiskunnallisia 

kysymyksiä. Kirkko halusi Kurikan mukaan pitää kansan pimeydessä, sillä se vastusti 

kansakoulua. Artikkeleita huomattavampaa kirkon vastustusta esiintyi Viipurin 

Sanomissa useiden lyhyiden, pappeja ilkeäsävyisesti kommentoivien uutisten kautta. 

Papiston johtamisaika oli lopussa, sillä kansalle olisi annettava vapaus ajatella 

itsenäisesti ja valita uskonsa sen perusteella. Kurikka esitti myös sodanvastaisia 

                                                           
42 Nokkala 1958, passim. 
43 Kokkinen 2010, 19. 
44 Nokkala 1958, 15–16. 
45 Kokkinen 2010, 37–38. 
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ajatuksiaan toteamalla, että jos ihmiset olisivat työnteossa, ei aikaa sotimiseen ja vihan 

kylvämiseen jäisi.46 

Tolstoilaista askeettisuutta ei Kurikka kuitenkaan täysin allekirjoita, muuten kuin 

raittiusajatustensa puolesta. Tolstoin ihanne oli täydellinen naimattomuus, mutta mikäli 

ihminen lankesi, oli langenneiden pysyttävä uskollisina toisilleen. Tolstoin 

avioliittoihanteessa mies ja nainen olivat toisilleen kuin veli ja sisar. Asketismin 

päämäärä on olla vapaa täyttämään Jumalan tahtoa. Kurikka esitti jo Aili (1887) 

näytelmässään omia tolstoilaisuudesta poikkeavia näkemyksiään.47 Välillä hän kuitenkin 

viittasi tolstoilaiseen ideaan, jonka perusteella seksuaalisen kanssakäynnin ainoa 

oikeutus on lisääntymistarkoitus48.49 

Nokkalan mukaan Kurikka palaa toistuvasti tolstoilaiseen rakkauden oppiin myös 

Työmiestä toimittaessaan, perustellen, että kirjoitukset järjestä, omatunnosta, 

altruismista ja omavaraisen totuuden etsimisestä olivat ehtaa tolstoilaisuutta, eivätkä 

teosofiaa.50 Kalemaa esittää vastakkaisen näkemyksen, jonka mukaan Kurikka oli jo 

Viipurin Sanomien aikana omaksunut teosofisia näkemyksiä.51 Pollari viittaa Kurikan 

Työmieheen kirjoittamien teosofisten näkemysten hiertäneen Kurikan ja 

työväenliikkeen välejä jo heti vuodesta 1897.52 Teosofia ja tolstoilaisuus vaalivat 

kuitenkin useita samoja ajatuksia, eikä varsinkaan Kurikan tapauksessa ole helppo sanoa 

mistä yksi vaikute alkaa ja mihin se loppuu. KOKKINEN kirjoittaa, että teosofian ja 

tolstoilaisuuden huomattava risteyskohta onkin Vuorisaarnan arvostus ja samanlainen 

käsitys Jeesuksen inhimillisyydestä.53 Nokkala myös huomauttaa teoksensa liitteissä, 

että mystiikka ja rationalismi eivät ole toistensa vastakohtia, vaan niiden vastakohta on 

ilmoitususko.54 Kurikan teoksessa Jumalaton kirkko (1908) ilmenee edelleen 

                                                           
46 Nokkala 1958, 24, 42, 44–45. 
47 Nokkala 1958, 24–25, 42–43. 
48 Kalemaa esittää, että koska Kurikan Anna-vaimo ei voinut enää saada lapsia, sai Kurikka siitä hyvän 
tekosyyn olla suostumatta avioelämään, koska hänellä oli kirjeenvaihdon ja muistelmien perusteella 
muita naisia. Kurikan tyttären Aili Linnoilan muistelmat tukevat käsitystä särkyneestä avioliitosta. 
Kalemaa 1978, 82–83. 
49 Kalemaa 1978, 177–178; Nokkala 1958, 116. 
50 Nokkala 1958, 218–219. 
51 Kalemaa 1978, 72. 
52 Pollari 2009, 95-96. 
53 Kokkinen 2010, 37–38. 
54 Nokkala 1958, 394. 
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tolstoilaisuutta,55 vaikka Kurikan julkinen kuva olikin erkaantunut jo aatteesta. Yksi 

Suomen tunnetuimmista tolstoilaisista, Arvid Järnefelt (1861–1932), taas korosti 

Kurikan etäisyyttä tolstoilaisuudesta.56 

Kuten jo aiemmin tuli ilmi, omaksui Kurikka ihannesosialistisia näkemyksiä viimeistään 

Euroopan matkallaan vuosina 1887–1888. Vuoden 1890 lopulla Kurikka julkaisi Viipurin 

Sanomissa Proschowskyn teoksen Sosialismin ABC.57 Hänen sosialisminsa oli marxilaisen 

luokkataistelun nimeen vannovan sosialismin vastakohta,58 osittain tolstoilaisten, 

osittain teosofisten vaikutuksien takia.  

Kurikka ajoi työväen aseman parantamista ei-vallankumouksellisin keinoin, ihanteiden 

ja sopusoinnun kautta. Hän piti Jeesus Nasaretilaista, eli Issaa59, sekä ensimmäisenä 

sosialistina, että ensimmäisenä utopistina.60 Kurikka yhtyi Marxin näkemyksiin pääoman 

luonteesta, eli siitä, että pääoma on lisäarvoa hautova arvo, ja työläisten luovuttaessa 

työnsä hedelmät tehtaanomistajille ja kauppiaille tapahtuu riistoa. Omaisuuden Kurikka 

käsitti erilaatuiseksi, omaisuutta oli kaikki minkä arvo ei kasva toisen henkilön kautta. 

Vallankumousvastaisena Kurikka esitti korkopolitiikan ja palkkalainsäädännön 

muutoksia, sekä korosti tuotanto-osuustoiminnan merkitystä. Päämääränä oli rahan 

lakkauttaminen valuuttana. Owenia mukaillen Kurikka kaavaili palkaksi työseteleitä. 

Kurikka piti suomalaisia kalevalaisen salaoppineisuuden kansana, minkä vuoksi 

marxilainen materialismi oli kansanluonteelle vierasta. Kun suomalainen työväenpuolue 

omaksui Kurikan näkemyksistä eroavan kannan, näki hän valinnan syynä olevan kansan 

oppimattomuus ja ”eksytys”. Sosiaalidemokraatteja hän syytti 

auktoriteettiuskollisuudesta ja ihanteettomuudesta.61 Kurikan esikuvia olivat 

utopiasosialistit Owen, Saint-Simon ja Rousseau.62 Kurikka oli täten myös tutustunut 

edellisten lisäksi myös Fouririn ja Moren sosialististen ihanneyhdyskuntien feministisiin 

ohjelmiin.63 

                                                           
55 Nokkala 1958, 222–223. 
56 Ibidem. 
57 Kalemaa 1978, 73. 
58 Pollari 2009, 90. 
59 Teosofit kutsuivat Jeesus Nasaretilaista Issaksi. 
60 Hautamäki 1944, 16, 47. 
61 Pollari 2009, 98–99. 
62 Hautamäki 1944, 52. 
63 Virtala 1997, 5. 
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Teosofia rantautui Suomeen 1880-luvulla ja vuonna 1894 Teosofisen Seuran 

Skandinaaviseen osastoon kuului kaiken kaikkiaan 30 ihmistä.64 Yhtenäiskulttuurin 

murroksesta juontuvan ihmiskuvan yksilöllistymisen myötä myös Suomessa alkoi olla 

tilaa uudenlaisille maailmankatsomuksille. Teosofisen seuran keulahahmoina pidetään 

Helena Petrovna Blavatskya (1831-1891) ja Henry Steel Olcottia (1832-1907). 

Alkuperäinen Teosofinen Seura perustettiin vuonna 1875. Teosofisen käsityksen 

mukaan kaikki uskonnot ovat yhden yhteneväisen suuren totuuden tai salaisuuden 

ilmentymiä. Lisäksi teosofia esitettiin tieteellisenä liikkeenä, jonka mukaan tiede oli 

etääntymässä materialismista ja muuttumassa hengellisemmäksi. Tieteen ja uskontojen 

salaisuuksien yhdistelmällä voitaisiin selvittää elämäntarkoitus ja sielunvaelluksen 

mysteerit. Teosofit teroittivat aistien kehittämisen tärkeyttä, sillä vain sitä kautta 

metafyysinen olemus ja jumalallinen tieto oli saavutettavissa.65 

Tolstoilaiset ja teosofit pitivät kumpikin Kristinuskon parhaana antina Jeesuksen 

Vuorisaarnaa, joka muodosti myös Kurikan ideologian vankan perustan. Kurikka oli 

tutustunut teosofiaan ainakin vuonna 1894 jolloin hän julkaisi ensimmäisen teosofisen 

artikkelinsa Työmiehessä. Nokkalan mukaan Kurikan teosofinen kausi alkaa kuitenkin 

kunnolla vasta vuoden 1905 Suomeen paluumuuton jälkeen.66 Pollari viittaa Kurikan 

olleen vastuussa teosofian esittelemisestä työväelle niin Suomessa kuin Pohjois-

Amerikassa.67 Kuten muidenkin ajamiensa aatteiden kanssa, oli teosofienkin 

keskuudessa Kurikan omat linjaukset muista poikkeavia. Hän käytti tolstoilaisuutta ja 

teosofiaa sekaisin, edustamatta aidosti kumpaakaan aatesuuntausta, ja käytti niitä 

pönkittämään omia ihannesosialistisia käsityksiään. Elämä -lehti edusti Kurikan 

teosofisia oppeja, mutta niitä esiintyi jo Aika -lehdessä. Kurikan teosofiset näkemykset 

herättivät paljon vastustusta sosiaalidemokraattisessa leirissä, sillä se korosti veljeyttä 

ja lähimmäisen rakkautta luokkataistelun sijaan. Ajatusten ajateltiin harhauttavan 

työläisiä luokkataistelun käytännöllisestä välttämättömyydestä. Suomessa käyty 

                                                           
64 Kalemaa 1978, 72. 
65 Kokkinen 2010, 33–41. 
66 Nokkala 1958, 221. 
67 Pollari 2012, 48. 
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sosialismin ja teosofian välinen kamppailu ei kuitenkaan ollut muista länsimaista 

poikkeavaa, vaan debattia käytiin transatlanttisesti.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Pollari 2012, 51–52. 
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2. Mitä nainen todella opettaa 
 

2.1 Johdatus naiskäsityksen moninaisiin vaikuttimiin 
 

Artikkelisarjan ensimmäinen osa alustaa niitä näkemyksiä, mitä Kurikka aikoo sarjassa 

esittää. Se alkaa Jeesuksen, eli Issan, lainauksella Viidennestä evankeliumista69: 

Kunnioittakaan naista, sillä hän on avaruuden äiti ja jumalallisen luomistyön koko 

totuus piilee hänessä. Hän on kaiken sen perusta, mikä on hyvää ja ihanaa, sillä 

hän on myöskin elämän ja kuoleman siemen. Hänestä riippuu ihmisen koko 

olemassaolo, sillä nainen on miehen siveellinen ja luonnollinen ylläpitäjä kaikissa 

hänen töissään.70  

Teosofisen ajatusmallin mukaisesti sukupuolet ovat automaattisesti tasa-arvoisia, sillä 

ihmisyyden perusydin on monadi, joka siirtyy sielunvaelluksen kautta eri sukupuolten 

kehoihin oppiakseen uusia totuuksia, päästen näin lähemmäs jumalallista viisautta.71 

Valikoidessaan nämä tietyt otteet Issan puheista artikkeliinsa, Kurikka pönkitti 

aikakaudelleen tyypillistä käsitystä sukupuolten toisiaan täydentävistä luonteista.72 

Lainaus luonnehtii naisen olevan miehen siveellinen ja luonnollinen ylläpitäjä. Tämä 

lause on saatettu sisällyttää siksi, koska se ilmentää naisihanteeseen liitettyjä 

ominaisuuksia, kuten ajatusten puhtautta ja viattomuutta.73 Naisen jumalallinen 

taipumus on erottaa hyvät ja pahat aikomukset toisistaan, tätä tukee myös käsitys 

naisen ominaisuuksista ymmärtää inhimillistä elämää intuitiivisesti, aistein.74 Teosofia 

korostaa aistien kohottamisen tärkeyttä, minkä vuoksi Kurikka saattoi nähdä naisten 

olevan hengellisesti valveutuneempia, kuin miesten. Issan lainaus jatkuu kutsumalla 

naista jumalalliseksi temppeliksi, jossa ”te” saavutatte täydellisen onnellisuuden.75 

Lause saattaa jälleen alleviivata naisen ja miehen harmonista yhteensopivuutta, mutta 

saattaa viitata myös sielunvaellukseen. Kenties Kurikan käsityksen mukaan suurimmat 

                                                           
69 Viidennen evankeliumin, eli Tuomaan evankeliumin, sisältö on osittain ristiriidassa kanonisten 
evankeliumien kanssa. Siinä esimerkiksi Magdalan Maria ja Salome mainitaan myös Jeesuksen 
opetuslapsiksi. 
70 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 09.10.1906. 
71 Virtala 1997, 5. 
72 Räisänen 1995, 143. 
73 Koski 2011, 166–168. 
74 Räisänen 1995, 138–139. 
75 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 09.10.1906. 
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teosofien salaisuudet opitaan naiskehossa, sillä esimerkiksi aikalaiskirjailija Edv. 

Lehmann toteaa teosofian olevan naisten keksimä.76 Alun viimeinen sitaatti kuuluu näin:  

Suojelkaa vaimoanne, jotta hän teitä ja teidän perhettänne suojelisi: kaikki, mitä 

teette äidillenne, vaimollenne, leskelle tai muulle hädässä olevalle naiselle, te 

teette Jumalalle.77 

Naisten suojelemiseen kehottaminen voisi alleviivata miehen roolia perheen 

suojelijana,78 mutta toisaalta se toistaa myös tolstoilaisten ja teosofien suosiman 

rakkauden kaksoiskäskyn sisältöä. Ihmisyyden ja jumaluuden rinnastaminen johtuu 

aatteiden opeista, joissa jumaluuden korostetaan asuvan ihmisissä. 

Kurikka kritisoi kirkkoa, sillä se ei pidä Viidettä Evankeliumia oikeaoppisena. Kurikka 

kritisoi myös alistuneisuuden teologiaa, jonka mukaan naisen tulee olla miehelle 

alisteinen esimerkiksi siksi, että Jumala loi naisen miehen kylkiluusta.79 Hän tuo esiin 

myös sen seikan, että 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa miehen aviollisiksi oikeuksiksi 

laskettiin oikeus käyttää vaimoaan seksuaalisten tarpeidensa tyydyttämisen.80 Tämän 

ajatuksen vastenmielisyyttä Kurikka alleviivaa tekstissään. Kirkon oppi on Kurikan 

mukaan vienyt ihmiset ”rutsausalennukseen” pois ”luonnonsiveydestä”.81 Pietilä toteaa 

Kurikan tutustuneen Ellen Keyn82 tuotantoon, sillä hän oli referoinut Aika -lehteen 

otteita tämän teoksesta. Keyn näkemysten mukaan naisella oli oikeus ja vastuu 

toteuttaa viettiään, mutta tehtävä oli suoritettava huolellisesti. Kurikka myös kehotti 

vastuullisuuteen pyrkiessään puhtaan luonnon kannalle.83 Tätä voisi olla ns. 

luonnonsiveys. ”Rutsausalennus” -termi saattaisi viitata avioliittoon, missä Kurikka 

ajatteli naisen joutuvan seksuaalisen vallankäytön uhriksi. Toisaalta termi voisi viitata 

Kurikan ajatuksiin, joiden mukaan oikeille ihanteille rakennettu yhteiskunta jalostaisi 

ihanteellisia, parempia ihmisiä.84 Avioliiton ollessa väärille ihanteille perustettu 

                                                           
76 Lehmann 1920, 31. 
77 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 09.10.1906. 
78 Räisänen 1995, 137. 
79 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 09.10.1906. 
80 Räisänen 1995, 149. 
81 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 09.10.1906. 
82 Ellen Key (1849-1926) oli yksi aikansa tunnetuimmista feministeistä. Hän korosti rakkauden merkitystä 
yhteiskuntaa muovaavana voimana. Ks. Kinnunen 2005. 
83 Pietilä 2017, 82, 84. 
84 Pietilä 2017, 93. 
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mädäntyneen yhteiskunnan peili, ei liitosta olisi yhteiskunnallisesti hyötyä, vaan se olisi 

ihmisen jalostumisen kautta ajateltuna rutsausta. Kurikka oli ennen artikkelin 

julkaisuvuotta ilmaissut käsityksensä siitä, että suurin osa avioliitoista oli onnettomia tai 

rakkaudettomia.85 Ellen Key teroitti, että lapsen tulisi syntyä rakkaudesta eugenistisista 

syistä, sillä muutoin lapsi ei voinut kasvaa terveeksi ja kelvolliseksi yksilöksi.86 

Sukupuolten välisiksi luonnollisiksi eroiksi koettiin naiseuden ja miehuuden 

perimmäisen luonteen erot. Nainen oli perinteisesti käsitetty passiiviseksi, vastaan 

ottavaksi ja säilyttäväksi voimaksi. Mies taas oli aktiivinen, liikkeelle paneva, luova ja 

rakentava voima.87 Kurikka on samaa mieltä näiden käsitysten kanssa, sillä hän listaa 

useita sukupuolten välisiä eroja, jotka luonnon elämässä tulevat ilmi: naaras odottaa, 

uros aloittaa, naaras on varoivaisuutta, uros rohkeutta ja niin edelleen. Hän puolustaa 

näkemystä myös toteamalla, että luonnon kannalla elävät ihmisrodut elävät myös 

tämän elämänpiirien jaon mukaisesti.88 Kurikka toteaa myös modernin tieteen tukevan 

tätä näkemystä, ja viittaa eittämättä tohtori Footen89 elinsähköteorioihin, joita hän 

esitteli jo Aika -lehdessä. Kurikan mukaan nainen edustaa negatiivista sähköä, ja mies 

positiivista.90 Tämä määrittää Kurikan mielestä naisen ja miehen suhteen toisiaan 

täydentäviksi, eikä sellaiseksi, jossa toinen on toiselle alisteinen. 

Kurikan mukaan miehet ovat rakentaneet järjestelmän, jossa lapset ovat tulleet taakaksi 

vanhemmilleen.91 Miesten elämänpiiri sijoittui selkeästi julkiseen elämään,92 minkä 

vuoksi miehet olivat Kurikan näkemyksen mukaan myös järjestäneet kapitalistisen 

yhteiskunnan ja kirkon opit.93 Nainen ei ole osallistunut näiden järjestelmien ja ajatusten 

muovaamiseen, joten koko sukupuoli on jäänyt alisteiseen asemaan. Kurikka ei 

myöskään moiti naisia alistumisesta ja luonnollisen tavan unohtamisesta, sillä 

esimerkiksi kirkon keinot sen tahdon toteuttamiseen ovat olleet sellaisia, etteivät naiset 

ole sille mitään mahtaneet. Ei ole siis ihme, Kurikka toteaa, että aviottomat naiset 

                                                           
85 Pietilä 2017, 75. 
86 Räsänen 1995, 50. 
87 Räsänen 1995, 137. 
88 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 09.10.1906. 
89 Edward B. Foote 1829–1906 
90 Pietilä 2017, 76–77. 
91 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 09.10.1906. 
92 Räsänen 1995, 37, 141–142, 144. 
93 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 09.10.1906. 
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tunsivat syyllisyyttä äitiydestään.94 Kirkkoon otto oli vielä 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteessa suhteellisen yleinen käytäntö. Lapsen saaneen äidin katsottiin olleen 

synnytyksen aikana Saatanan vallassa. Mikäli nainen oli synnyttänyt aviottoman lapsen, 

kesti kirkkoon otto pidempään ja sen takaamiseksi täytyi sovitella ahkerasti. Kurikka 

kokeekin, että kirkko kiinnitti huomiota vain muodollisiin seikkoihin, eikä arvostanut 

äitiyden pyhyyttä.95 Naisen seksuaalisuus oli kytketty vahvasti äidiksi tulemiseen, sen 

passiivisen luonteen vuoksi.96 Kurikka ei vaikuta olevan tätä käsitystä vastaan. 

Kansallisvaltion ideologiassa koti määriteltiin valtion perusyksiköksi.97 Artikkelisarjan 

ensimmäisen osan lopuksi Kurikka vahvistaa omaavansa myös tämän kannan. 

Miessukupuoli on Kurikan näkemyksen mukaan eksyksissä materialistisessa 

maailmassa, eli kauempana totuudesta, kuin nainen. Siksi nainen pystyy opettamaan 

yhteiskunnallisia asioita, jotka mies on unohtanut.98 

2.2 Hengellisyyden ja mystiikan oppien kautta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 
 

Nainen opettaa isänmaan, työvoimain kunnossapidon ja osallistuvuuden, 

terveydenhuollon, sivistyksen, ilonpidon ja tasa-arvon tärkeyden.99 Kurikka vertaa 

naaraslinnun pesänrakennusviettiä naisten tarpeeseen saada oma koti. Tämä jälleen 

korostaa sitä, kuinka tiiviisti naisen elämänpiiriksi koettiin kodin valtakunta. Naisen 

luontaisen kodin arvostuksen Kurikka näkee miehen kuljeksimishaluja viisaampana, sillä 

mies asettuu aloilleen, kunhan nainen ensin opettaa hänelle kodin tärkeyden.  Tekstissä 

tulee toisen kerran myöskin ilmi sukupuolten eri roolit ja niiden yhteensopivuus, Kurikka 

mainitsee miehen tehtäväksi kodin hankkimisen ja naisen tehtäväksi sen järjestämisen, 

mikä palaa käsitykseen naisen säilyttävään pyrkivistä taipumuksista. Tämä mukailee 

myös sitä näkemystä, että perheestä ja kodista luotiin kansakunnan siveellistä ja 

moraalista ydintä. Tämän ytimen ylläpitäjäksi käsitettiin nainen. Kodin rakkaus rinnastui 

                                                           
94 Ibidem. 
95 Virtala 1997, 6. 
96 Räsänen 1995, 141–142. 
97 Koski 2011, 166. 
98 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 09.10.1906. 
99 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 09.10.1906-16.10.1906. 
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Kurikan silmissä isänmaanrakkaudeksi,100 tämä osa lienee päätynyt artikkeliin 

ajankohtaisuutensa vuoksi.101 

Tolstoilaista altruismia Kurikka näkee erityisesti maalaisnaisten kodinhoidossa, sillä sitä 

ei ole kapitalismi vielä turmellut. Emäntä kohtelee isäntäväkeä ja palvelijoita samalla 

hoivan määrällä, mikä sopii Kurikan luokkien välistä tasa-arvoa korostavaan ideologiaan. 

Samassa kappaleessa Kurikka kritisoi nykyisen yhteiskunnan tilaa, jossa työvoimien 

kunnossapito on laiminlyöty, paremmin olisi, jos yhteiskunta huolehtisi tarkemmin 

epäjärjestyksen ja turvattomuuden poistamisesta, kuten nainen tekee kodissaan. 

Samassa kappaleessa Kurikka liittää naisiin toiveita siitä, kun nainen astuu nykyistä 

voimakkaammin yhteiskuntaelämään, osaisivat naiset järjestää asiat kenties miehiä 

paremmin.102 Kurikan ihanneyhteisössä naisen rooli sisälsi muutakin, kuin lasten hoitoa 

ja kodinhoidon rutiineja. Jotta tämä päämäärä täyttyisi, kannatti Kurikka lasten 

yhteiskasvatusta.103 

Ihmisten terveyteen ja heikkoon fyysiseen kuntoon alettiin kiinnittää erityistä huomiota 

1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Lääketieteen kehityksen myötä selvisi, että sairaudet 

eivät olleet sattumanvarainen luonnonvoima, vaan niiden syyt johtuivat useimmiten 

ihmisten epähygieenisistä ja epäterveellisistä elinoloista ja tavoista. Sairauksienhoidon 

ennaltaehkäisevä orientaatio syntyi myös tänä aikana. Puhtauden, erityisesti kodin 

puhtauden, terveyden ja hyvinvoinnin vaalimisesta tuli tärkeä osa kansanhyvettä, ja 

vastuu niistä kuului erityisesti äideille.104 Kurikka kehuu naisten tienneen ”pasilli-

pesistä” jo ennen lääketiedettä, mikä selittää naisten luontaisen puhtauden ja 

järjestämisen kaipuun. Tämän tiedon nainen on myös saanut teosofiseen oppiin 

sopivasti vaistojensa ja hänessä asustavan ”jumalallisen salaisuuden” avulla.105 Vuonna 

1899 naisten sivistystyötä varten perustettiin Martta-järjestö. Naisille opetettiin 

yksityiskohtaisesti kodinhoidosta, siivoamisesta, oikeista työtavoista ja välineistä. Kotien 

piti olla siistejä, puhtaita, hyvin organisoituja ja terveyttä edistäviä.106 Terveydenhuollon 

                                                           
100 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 11.10.1906. 
101 Sortokaudet eli venäläistämistoimenpiteet vuosina 1899–1905 ja 1908–1917. 
102 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 11.10.1906. 
103 Pietilä 2017, 81. 
104 Tähtinen 2011, 191. 
105 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 11.10.1906. 
106 Koski 2011, 166. 
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pitäisi naisten esimerkin mukaisesti olla yhteiskunnan asia, eikä missään nimessä 

yksityinen, kuten kapitalistisessa yhteiskunnassa. Kurikan näkemyksen mukaan lääkärit 

ja apteekkarit rikastuivat toisten kurjuudesta, mikä on veljeyden ja vastavuoroisen 

avunannon periaatteiden vastaista.107 

Artikkelin mukaan miehet eivät osaa nauttia elämästä, saati tuntea iloa ilman naisia. 

Tämän artikkelin kohdan tarkoituksena pidän Kurikan antimaterialistisen 

maailmankatsomuksen pönkittämistä. Mies edustaa materiaalista hyvinvointia ja 

nainen henkistä, ilman hengellisyyttä materiaan keskittynyt elämä tylsyttää ja johtaa 

kansalliseen pahoinvointiin.108 Opetus on näpäytys Suomessa vallinneelle sosialismin 

suunnalle, josta Kurikan mukaan puuttui syvempi käsitys elämästä.109 

Artikkelisarjan kolmannessa osassa Kurikka korostaa naisten kasvatustaitojen 

merkitystä, sekä sitä, miten perheiden naiset ohjaavat nauttimaan luonnollisista 

huvituksista, esimerkiksi alkoholin sijaan.110 Raittiusliike oli Kurikalle läheinen ja 

työväenliikkeen yhteistyö raittiusliikkeen kanssa katsotaan olevan Kurikan ansiota.111 

Raittiuden ihanne on Kurikan ajatusmaailmassa tolstoilaista perua.112 Naisia pidettiin 

yleisesti sopivina pikkulasten kasvattajina, mutta varttuneiden poikien kasvatusta ja 

opetusta pidettiin miehen tehtävänä. Kodin ollessa valtion ydin, oli naisten kasvatuksen 

odotuksena kuitenkin kunnollisten kansalaisten muotoutuminen.113 Kurikka ilmeisesti 

on erimieltä asiasta, sillä hän korostaa jälleen naisen tosi uskonnollisuutta, joka on 

lähempänä Kurikan omaa hengellisempää, eli kirkosta vapaata ja turmeltumatonta 

ihannetta. Naiset ovat parempia kasvattajia siksi, koska he osaavat arvostaa kansan 

siveyden- ja vastuunalaisuustuntoa, joka on kadonnut kapitalismin ja kirkollisen 

pimeyden vallan aikana.114 

Viimeiseksi Kurikka kuvailee sitä, kuinka naiset toteuttavat jokapäiväisessä elämässään 

teosofisia ihanteita. Nainen pystyy tuomaan unistaan valvetilaan tietoja, jotka ovat 

                                                           
107 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 11.10.1906. 
108 Ibidem. 
109 Pollari 2009, 98. 
110 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 13.10.1906. 
111 Hautamäki 1944, 17. 
112 Nokkala 1958, 44. 
113 Koski 2011, 168. 
114 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 13.10.1906. 
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korkeammasta tietolähteestä kotoisin.115 Uniaavistuksista Kurikalla on omakohtaisiakin 

kokemuksia, sillä juuri unen takia hänen äitinsä tuli käymään Helsingissä Kurikoiden 

konkurssin jälkeen. Tämän teon esimerkiksi Kalemaa sanoo huomattavasti nostaneen 

Kurikan silloista masentunutta mielialaa.116 Naisen hengellisemmän luonteen teema 

tekstissä toistuu ja korostuu, kun naisen tunne-elämän kuvaillaan olevan todellisen 

elämänymmärryksen perusta, jota mies on materialistisessa sokeudessaan 

yhteiskunnan eri sortoelimien kautta yrittänyt kieltää. Naisten sisäistämien kuuden 

opetuksen lisäksi on naisen tavoitteena vielä saavuttaa seitsemäs tieto. Tämä tieto on 

sellainen, jonka avulla nainen voi muuttaa turmeltuneestakin isästä lähtöisin olevan 

sikiön mallikansalaiseksi. Kun naiset oppivat tämän, muuttuu yhteiskunta Kurikan 

ihanteeksi.117 
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117 Kurikka, Matti: ”Mitä nainen meille opettaa” Elämä 13.10.1906-14.10.1906. 
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Loppulause 
 

Kurikan tolstoilaiset ja teosofiset ajatukset puhuivat vähäisistä ristiriidoista huolimatta 

sujuvasti keskenään. Tätä edesauttavat aatteiden yhtenevät tekijät, eli Jeesuksen 

opetusten korostaminen. Tolstoin opeista Kurikka omaksui halun vaikuttaa positiivisesti 

yhteiskunnan huono-osaisten, eli työläisten, elämään. Ihannesosialistiset ajatukset 

edesauttoivat tätä päämäärää ihmislähtöisesti ja ilman väkivaltaa.  

Naiset ja miehet ovat yhteiskunnallisesti tasa-arvoisia ja toisiaan täydentäviä toimijoita, 

mutta naisen Kurikka määritteli olevan lähempänä omaa hengellistä ihannettaan, 

ainakin siis siinä ajassa ja paikassa, missä hän itse eli.  Tekstin perusteella nainen on 

henki ja mies on materia: ilman kaiken olevaisen dualismia, niiden yhteistyötä, 

ihmiskunta ei voi menestyä. Koska materia on ollut kyseenalaisessa johtoasemassa, on 

yhteiskuntakin ajautunut materiaa palvovaan kapitalismiin, sekä taantunut seuraamaan 

kirkon dogmeja, joista puuttuu tosi uskon hengellisyys. Nainen on luonteensa mukaisesti 

kärsivällisesti säilyttänyt niitä salaisuuksia, mitä ihmiskunta tarvitsi tullakseen 

paremmaksi, sillä aikaa kun miehet olivat kadottaneet sen, minkä Kurikka mielsi oikeaksi 

suunnaksi. 

Kyseenalaiseksi jää, näkikö Kurikka todella naisissa aatteidensa ihanteiden käyvän 

toteen vai esittikö hän edellä mainittuja havaintoja pönkittääkseen omia aatteellisia 

näkemyksiään. Vaihtoehtoisesti Kurikka havaitsi naisissa totuuden opetuksien 

täyttymisestä, mutta hänen aatteensa ohjasivat liiaksi hänen havainnointiaan, jotta hän 

olisi ollut kykeneväinen tai edes halukas arvioimaan kokonaisuutta neutraalissa valossa. 

Artikkelien ensisijainen motiivi on mahdollisesti yhteiskunnan tilan kritisoiminen ja 

Kurikan omien ajatusten esittely, eikä niinkään naisten korostaminen. Toisaalta naisia 

korostava teksti on luultavasti ollut provosoiva aikansa kontekstissa, mikä sopii Kurikan 

tyypillisesti kohua herättävään kirjoittajaprofiiliin.  

Suurimmalta osalta Kurikan naiskäsitys seuraili aikakauden yleisiä mielikuvia. Tämä 

näkyy hänen sukupuolia aktiivisuuteen ja passiivisuuteen jaottelevassa retoriikassa, 

sekä naisten ja miesten elämänpiirien erottelussa. Hän ei kuitenkaan välttämättä puolla 

piirien jaon säilymistä. Kurikka piti äitiyttä itseisarvona, tai ainakin asiana jota naisten 
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tulisi saada tavoitella sosiaalinormeista riippumatta, sillä se on naiseuden kannalta 

tärkeää. 

Ajatuksissaan Kurikka oli usein radikaali tai muuten poikkesi omaksumiensa oppien 

yleisesti hyväksytystä ”oikeaoppisesta” käsityksestä. Kurikan naiskäsityksen 

radikaalimpaa sisältöä edustavat hänen ajatuksensa avioliittoinstituution 

vastustamisesta. Hänen käsityksensä naisen alisteisen aseman ehdottomasta 

vääryydestä kuitenkin esiintyi myös muussa aikalaiskeskustelussa, sillä sosialistinen 

katsantokanta tuki tätä käsitystä. Tekstistä voidaan tulkita, että Kurikka näkee naiset 

avainasemassa hänen ihanneyhteisönsä toteutumisen kannalta. Tässäkin kohdassa 

tulee kuitenkin miettiä, ovatko naiset itse syy vai vain keino tämän ihanteen 

toteutumisessa. Kokonaisuudessaan tekstistä käy ilmi Kurikan naisen ja miehen tasa-

arvoisen toverillisuuden sekä keskinäisen rakkauden ja avunannon ihanne. 

Tilaa lisätutkimukselle on, sillä Kurikan teoksia, varsinkaan kaunokirjallisia tuotoksia, ei 

ylipäänsä ole tutkittu paljoa. On monia näkökulmia, josta Kurikan tuottamaa sisältöä 

voitaisiin vielä tutkia. Mielestäni olisi aiheellista koota nimenomaan Kurikan 

naiskäsitystä koskettavista teoksista kattavampi tutkimus, sillä aikaisempi tutkimus 

koskettaa vain osaa tuotannosta tai käsittelee tuotantoa eri rajauksella. 
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