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"Käy eespäin kansa 
Kalevan, pois palkkaorjain 

luota. Sun tiesi käypi 
vapauteen, ei orjuus onnea 
tuota.” Kalevan Kansan (Sointula) 

marssi 
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Ikuiset utopiat 

 "Utopia = ihanneyhteisö, jonka  
jäsenet elävät täydellisissä oloissa."   
(Enc Britannica) 

 Utopia (kr) = paikka, jota ei ole 

 Utopia vrs dystopia 

 Saavuttamaton unelma, haave, pilvikuva, täydellisyys 

 Kaikki siirtolaisuus on rohkeaa utopian etsimistä,  
mutta ihanneyhteisöt perustuvat ryhmämuuttoon, ei pelkän 
yksityisen onnen tavoittelua 

 Platon (Valtio, Lait), Aristoteles (Politiikka),Thomas More 
(Utopia), Campanella (Aurinkovaltio), Bacon (Uusi Atlantis), 
Rousseau (Yhteiskuntasopimus), Marx (Kommunismi),  
Jeesus (Vuorisaarna) jne. jne. jne. 

 Kirjallisuus, taide: Seitsemän veljestä, Meren tuolla puolen… 

 Utopiayhteisöjä on perustettu vuosisatojen ajan sadoittain eri 
puolille maailmaa, erityisesti USA:ssa, kuten Owenin New 
Harmony 
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Suomalaisten ihanneyhteisöt ja siirtolaisuus 

Kommuuna Kylväjä  

milloin: 1922-1950 

jäseniä: 100 

aate: kommunismi 

Utopiasiirtolaisuus suuntautuu 

osin samoille suunnille kuin 

muukin siirtolaisuus, osittain ei 

ollenkaan, koska lähdön motiivit 

olivat erilaisia. 
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Suomalaisyhteisöjen(19) ideologinen perustausta 

USKONTO ja/tai TEOSOFIA (10) 
  Erikssonin maanpakoretki 1734-61, Pohjois- 
  Eurooppa 
 *Uusi Jerusalem  1792, Sierra Leone 
 *Drummond Island 1903-30, USA 
  Jad Hashmona 1971-90, Israel 
 
SUOMALAISNATIONALISMI (5) 
  Red Deer 1899, Kanada 
*Itabo 1904-08, Kuuba 
*Colonia Finlandesa  1906-40, Argentiina 
 
RAITTIUSAATE (12)  

(Vaikkakin yleinen tavoite, raittius ei ollut 
pääideologiana  millään yhteisöllä.) 
 

Huom! Monissa  yhteisöissä oli useita 

painotuksia, ja ne muuttuivat ajan 

myötä. Tässä on käytetty alkuvaiheen 

tärkeintä ideologiaa. 

 

 

SOSIALISMI (12) ja/tai OSUUSTOIMINTA (12) 
*Strelok 1868-72, Venäjä 
  Chillagoa 1900, Australia 
*Sointula 1901-05, Kanada 
  Sammon Takojat 1905-12, Kanada 
  Ponnistus, 1906-09, Kuuba 
 Georgian osuusfarmi 1921-40, USA 
*Redwood Valley 1912-32, USA 
*Karjala-kuume 1920-40, Neuvostoliitto 
*(Kylväjä 1920-50, Neuvostoliitto) 
 
 
PALUU LUONTOON (7) & VEGETARISMI (4) 
 Villa Alborada 1920-40, Paraguay 
 Paradiso 1925-27, Ranska 
*Penedo 1929-40, Brasilia 
 Viljavakka 1930-44, Dominikaaninen  
  tasavalta 
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Vapaaksi syyllisyydestä: 
Suomalaisutopia vapautetuille neekeriorjille 1792 
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Unga herrar  ”Amurinmaalle”  
Strelok Venäjän Villissä Idässä 1868-72 

AMURI  

Tampere 

Vladivostok 

Toinen ryhmä suomalaisia lähti  

samoihin aikoihin Amurinmaalle 

Turusta  maanviljelijöiksi. 
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Haavesosialistit ja nationalistit kilpasilla: 
Australiaan 1900, Kuubaan 1904 

 

Mediassa utopiayhteisöjen kilpa oli paljon esillä. 

Päätoimittaja Matti Kurikka ajoi Työmiehessä 

sosialistis-teosofista ihannesiirtolaansa ja 

nationalistiset piirit etsivät ulkomailta ”Uutta 

Suomea” tsaarin sorrolta 

Eero Erkko, Kuuban 

Itabon  perustaja 

Mr Club’in 

ratatyömaa 
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Suurin ja tunnetuin  
Kurikan Sointula, B.C.  Kanada 1901 

Matti Kurikka ja  

A.B.Mäkelä, Sointulan 

vastakohtaiset johtajat 
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Vasemmiston ja oikeiston osuusfarmejaUSA:ssa  
Drummond, MI 1905, Redwood Valley, CA 1912 

Kansan Temppelin  lahko muutti Redwood Valleyin 

1965. Jim Jones  lupasi kannattajilleen sosialistista 

Eedeniä ennustamansa ydinsotamaailmanlopun 

jälkeen. Lahko teki 1978 joukko(itse)murhan 

Guyanassa. 

Drummondin perustaja, moniroolinen 

liikenainen Maggie Walz eli Johanna Kontra  

Niiranen 

Redwood Valleyn seudulla 

viljellään mm. viiniä ja 

nykyisin kannabistakin. 
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Missioneksen utopioita 
Argentiinan Colonia Finlandesa 1906 

Jesuiittojen reduktiot 

Missioneksessa 1611 NAAPURI: Parana-joen toiselle puolelle 

Paraguayhin syntyi Colonia Alborado 



teuvo.peltoniemi@kolumbus.fi 

Tropiikin aurinkoon: Penedo 1929 
Brasilialaisturistien Pikku-Suomi 

 

KILPAILIJA: Oskari Jalkio valitsi 

Dominikaanisen tasavallan Viljavakan 

paikaksi pakkorokotuksista vapaana maana.  

Penedon perusti Toivo Uuskallio, 

tässä vaimonsa Liisan kanssa 
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Neuvostoliitto suurena utopiana (1917-1991)  
Kylväjä ja muut suomalaiskommuunit 1920-30 -luvulla 

Stalin teloitti vuosina 1937-38, vähintään 11 000 suomalaista eli enemmän 

kuin sisällissodan jälkeen Suomen valkoiset punaisia (7000).   -- Harva 

Neuvostoliitto suurta utopiaa  rakentamaan lähtenyt amerikan- tai 

kanadansuomalainen selvisi hengissä.  

Mustan meren alueella sijaitseva Kommuuna Kylväjä oli pitkäikäisin suomalaisten 

Neuvostoliittoon perustamista yhteisöistä. 
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Miten suomalaisten utopiayhteisöt 
toteuttivat utopioiden perusasioita? 

 Uuden yhteiskunnan muodot 

 Yhteisasuminen (11), yhteisruokailu 11), 

samanpalkkaisuus (10), yhteinen maanomistus (9), oma 

järjestyksenpito (9), oma koulu (6) ja lastenkasvatus (6), 

oma seksuaalimoraali (5) 

 

 Päätöksenteko 

 Demokraattinen yleiskokous (16), karismajohto (14), 

ryhmäpäätökset (13)  

 

 Konfliktit ja hajoamiset 

 Riitoja (14) ja jakautumisia (8) 
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Suomalaisutopioiden alku ja loppu 

 Monenlaisia jäseniä 

 Jäsenistö oli kirjavaa: miehiä enemmän kuin naisia,  

varakkaita ja pennittömiä, sitoutuneita ja onnenetsijöitä 

 Lähes kaikki perustettiin maatiloina, vaikka 

 Maanviljelijätaustaisia vain (8), mutta työväkeä (16), ja sivistyneistöä (10) 

 Taloudesta ei päästy eroon 

 Taloudellisia pettymyksiä, ahdinkoa, konkursseja 

 Kaikki lyhytikäisiä (alle 25 vuotta) 

 Jonkin verran uusmuuttoa (9)  

 Tyhjenivät tai muuttuivat tavallisiksi suomalaiskyliksi 

 Eristyneinä ja eristettyinä: Itsellisyys ja pienois-Suomi 

 Ideologia- ja kielimuurit valtaväestön kanssa 

 Kaikissa yhteisöissä kaikki suomalaisuus oli tosi tärkeää 

 Pyrittiin tulevaisuuteen, mutta pysyteltiin  

 perinne-Suomessa vaikka maa ja maailma muuttui 

 

 
USA:n sadoista utopiayhteisöistä noin 30 saavutti yli 

25 vuoden iän, shakerit vanhin  Huom! (mennotiitat,  

amishit vielä vanhempia) 
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Useimmat täydellisyyteen pyrkivät suomalaiset utopiayhteisöt olivat suuria 

rohkeuden ja sisun osoituksia, mutta samalla enimmäkseen suuria PETTYMYKSIÄ.  

 

Silti ne ovat  toteuttaneet utopiayhteisöjen perimmäistä roolia: auttaa näkemään, 

mistä on kysymys, mitä on muutettava, ja miten siihen voi pyrkiä. Suomalaiset 

utopistit eräällä tavalla uhrautuivat meidän muiden puolesta. 

 

Utopiayhteisöjen idea ei ole kuolemassa, se vain muuttaa muotoaan. Harvalle ne 

ovat oma ratkaisu.  

 

Jokainen meistä voi kuitenkin toteuttaa utopian perusideaa myös 

henkilökohtaisesti – parantaa yhteiskuntaa nanovaikuttajana omien 

elämänvalintojen myötä, ja muuttaa haavemaailmaa todeksi.  

 

Mitä opimme? 
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 Avaruusutopiat: Mars Marsiin, avaruusasemat 

 Kansainväliset utopiat: YK, EU, taloussopimukset 

 Valtiolliset utopiat: Neuvostoliitto, Katalonia, Palestiina, 

 Pohjois-Korea, Kamputsea, Singapore 

 Uskonnollis-poliittiset utopiat: islam, nationalismi, sosialismi, länsidemokratia  

 Vihreät ja muut vaihtoehtoutopiat: ekokylät, ilmastonmuutos, energiatuotanto 

 Luostariutopiat: mm. kristillisiä, ja idän uskontojen pienyhteisöjä 

 Perhe- ja yksilöutopiat: maahanmuuttajat, Aurinkorannikon suomalaiset --- 

 Virtuaaliutopiat: virtuaaliyhteisöt netissä ja sosiaalisessa mediassa 

 Tiede- ja teknologiautopiat: netti, robotiikka,3D, geenilääketiede, 

 humanoidit: ihmisen, maailman ja koneen  roolit muuttuvat 

 Utopiayhteisöt noususuhdanteessa? 

 ”UTOPIAN TAKANA ON AINA UUSI UTOPIA” 

Uudet utopiat (ja dystopiat) 
Onko utopiayhteisöille enää elintilaa? 

 
 

Web: “Things to 

Consider when 

Creating Utopia” 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Early_flight_02561u_(2).jpg
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Aiheesta enemmän 
www.utopias.info 

PS. Antti Tuuri on 

kirjoittanut useita romaaneja, 

jotka pohjautuvat suomalaisten 

utopiayhteisöjen historiaan. 

Oma kirjani: ”Kohti parempaa 

maailmaa- suomalaisten 

ihannesiirtokunnat 1700-luvulta 

nykypäivään”  on loppuunmyyty, 

mutta siitä on tulossa päivitetty laitos 

noin 2019-2020 

www.utopias.info 

www.facebook.com/groups/finnutopias   


