
Sopusointu lasten ja vanhempain 
välillä

Meidän täytyy myöntää, että 
henkilö sisäisen olemuksensa puo 
Iestä on tulos ympäristöstänsä s. 
t. s. hänessä kuvastuu hänen ym
päristönsä ja seuransa kehitysta
so. Alhainen ja kehittymätön 
ympäristö kasvattaa ihmisestä ty
perän, juhtamaisen olennon, jo
ka ei ole iloksi eikä hyödyksi it
selleen eikä muille. — Päinvas
toin kehittynyt, ylevämielinen, 
ennakkoluuloton seura ja kaunis 
ympäristö tekee henkilöstä todel
la siveän, totuutta ja oikeutta 
rakastavan kansalaisen.

Toisinaan sattuu kuulemaan 
väitteen, että lapsi heti synty
mästään saakka, tai oikeastaan jo 
ennenkin syntymistään, omaa o- 
man persoonallisuutensa, joka ke
hittyy vissiin suuntaan seurasta 
ja ympäristöstä huolimatta, jos 
näin olisi, ei silloin mikään kas
vatus tarvitsisi tulla kysymyk
seenkään. Se aivan menettäisi 
merkityksensä. Myönnettävä on, 
että henkilöllä jo syntyissään on 
luonteensa, mutta sen kehittämi
nen elämässä, erittäinkin lap
suudessa, on perin tärkeätä. Lä
hin seurapiiri lapsuudessa ja ko
ko yhteiskunta aikuisena ovat 
vastuunalaisia siitä, mikä ja min
kälainen kukin henkilö on. Usein
han nähdään, miten hyvänsä ja 
hienotunteisestakin luonteesta 
saattaa tulla mitä säälittävin o- 
lento yhteiskunnallisista vaikut
teista. Toisinaan taas henkilö, 
vailla kaikkea kotikasvatusta ja 
järjellistä johtoa lapsuudessa, 
saattaa myöskin yhteiskunnallis

ten olosuhteitten vaikutuksesta 
kehittyä edistysmieliseksi ja ar
vossapidetyksi kansalaiseksi.

On siis välttämätöntä vanhem
mille. jotka tahtovat lapsistaan 
saada todella kunnon jäseniä yh
teiskuntaan, vaikuttaa heihin niin 
edullisesti kuin mahdollista. Kas
vatukseen on kiinnitettävä ääret
tömän suurta huomiota jo lapsen 
ensimmäisestä elonpäivästä saak
ka.

Jokainen kasvattaja voi huo
mata lapsessa jo sen pienenä ol
lessa ihmettelyä herättävän to
tuudenrakkauden, joka usein il
menee perin järkähtämättömänä
kin. Sitä todistaa esim. se, että 
lapsi vähääkään epäilemättä us
koo kaikki mitä hänelle sanom
me. Sen hän tekee syystä, että 
hän ei tunne totuuden vastakoh
taa; valhetta. Lapsi, aikaisim- 
milla ikävuosillaan on siksi opti
misti (hyvänuskoinen), että hän 
uskoo kaiken mitä tapahtuu ja 
on olemassa, olevan ehdottomasti 
oikein. Ja vielä vanhempanakin, 
nähtyään valheen ja vääryyden
kin olemassaolon, pitää hän ai
van luonnollisena asiana vilpit
tömän totuuden seuraamisen kai
kessa.

Vanhempien, jotka lasten ko
tikasvatuksesta etupäässä huoleh
tivat, kiinnittäkööt suurinta huo
miota tähän lastensa synnynnäi
seen totuudenrakkauteen, sekä 
siitä johtuvaan oikeudentuntoon.

Totuudenrakkaus on hyve ih
misessä, joka kaipaa vakavaa tu
kea ja järjellistä ohjausta alusta
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alkaen. Aikuisten henkilöitten 
□n siis kaikinpuolin varottava 
loukkaamasta tätä luonnon anta
maa hyvettä ja turmelemasta sen 
lukemattomiin muihin hyveisiin 
johtavaa kehitystä.

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi” on 
lause, jonka noudattamista van
hemmat lapsiltaan hyvin mielel
lään vaativat. Mutta tulevatko 
he useinkaan ajatelleeksi, mitä 
todellinen kunnioittaminen oike
astaan on, ja mikä on kunnioi
tuksen arvoista. — Pieninä pal
leroisina lapset tietysti rakasta
vat vanhempiansa edellä muita. 
Mutta tämä lapsenrakkaus ensia
lussa on niin sanoaksemme so
keata, itsetiedotonta lähimpään, 
aina ympärillä olevaan seurapii
riin mieltymistä. Tämä lapsen
rakkaus muuttuu, lasten ja van
hempain välisten suhteitten oi
keaan suuntaan kehittyessä, jon
kunlaiseksi kunnioituksen ja sy
dämellisen ihailun tunteeksi, lap
sen vartuttua aikuiseksi.

Mutta vanhempain ei ole vaa
dittava lapsiltansa heidän puh
dasta kunnioitustaan, vaan hei
dän on vaikutettava nuoriin si
ten, että heihin kunnioituksen- 
tunne syntyy itsestään ilman pak
koa ja epäsuosion pelkoa. Sillä 
voisiko kukaan isä tai äiti tyyty
väisyydellä nauttia lastensa tees
kennellystä ja vastenmielisesti 
osotetusta kunnioituksesta? Eipä 
suinkaan, vaan jokainen, niin lap 
set kuin vanhemmatkin haluavat 
välilleen kaunista, luottamuk
sellista sopusointua. Kysymys on 
vain siinä, miten se on saavutet
tavissa. Vilpittömän sopusoin
nun itsensä ja jälkeläisiensä vä
lille saavuttamiseksi ja pysyttä

miseksi, on vanhempain tehtävä 
alku. Heidän on nuoria kasvat
taessaan vaikutettava siihen suun
taan. “Jos tahdot, että sinusta 
pidetään, niin anna itse ensin 
aihetta siihen!” Se on ohjaus, 
jota kannattaa seurata kaikkialla, 
kodissa ja sen ulkopuolella. Van
hemmat, jotka tahtovat omistaa 
lastensa rakkauden ja kunnioi
tuksen, saavuttavat sen ainoas
taan palvelemalla totuutta ja 
seuraamalla oikeutta kaikessa: 
kasvatuksessa ja seurustelussa 
kanssaihmistensä kanssa.

Kasvattajain tärkein velvolli
suus on kylvää lasten nuoriin sie
luihin tiedon janoa, henkisen va
lon kaipuuta, osanottoa kovaosai- 
simpien kohtaloon, sekä yleensä 
kaikkea mikä tekee elämän kau
niiksi ja arvokkaaksi. Äidit ja 
isät tietävät, että lapsuuden aika 
on paras kylvöaika, silloin on ih
minen kaikkein vastaanottavaisin 
ja herkin ympäristöstä tuleville 
vaikutteille.

Tähän suuntaan nousevaa su
kupolvea kasvattaen ja kehittäen, 
heistä saadaan tulevaisuuden yle
vä kansa, joka tietoisena valheen 
ja vääryyden vallasta, mutta tun
tien itsessään totuuden kerran 
voittavan, taistelee näännytetty- 
jen ja sorrettujen puolesta.

Ainoastaan täten kehittäen ja 
opettaen saavuttavat kasvattajat 
kasvatettaviensa teeskentelemät
tömän arvonannon ja näinollen 
koko tuleva nuoriso on kunnioit
tava opettajiansa ja henkisiä joh
tajiansa.

Moni äiti vielä tänäpäivänä 
katkeralla mielellä huomaa ei 
voivansa antaa ajanmukaista kas
vatusta lapselleen ja moni eU-
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män huolien rasittama isä sydä
men surulla näkee, ett’ei voi lä
hettää perhettään maalle kesäk
si, nauttimaan luonnon suloudes
ta ja sen kehittävästä voimasta. 
Tämä harvojen hyväksi joukko
jen kustannuksella olemassaoleva 
yhteiskunta vie työnorjalta luon
non kaikille tarjoamat ja kaikkia 
varten tarkoittamat ilot ja nau

tinnot. Siksi sitä innokkaammin 
luokaamme uuden, paremman yh
teiskunnan perustusta ja joudut
takaamme totuuden ja oikeuden 
lopullista voittoa. Siten vältäm
me jälkimaailman tuomion, ja 
saavutamme jälkeentulevaistem- 
me kiitollisuuden ja kunnioituk
sen.

—d—
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Imatra talvisydännä
Oletko nähnyt Imatran kesä- 

puvussaan, hieno huntu vihais
ten hyrskyjen verhona? — Nyt 
on talvi. Nyt on näkyvissä vain 
voima, hirmuinen, raaka voima, 
ja sen temmellyspaikkana jylhä, 
eloton luonto. Käy kosken alle 
ja katso, kuinka rohkeasti se ry n 
tää, nielläkseen kaikki — sinut
kin — kiehuvaan kitaansa. Vä
kivaltaisina hulmuavat pyörteer, 
väkisin, raskaasti paiskautuu ve
si ilmaan, väkivaltaisesti särkyy 
laineen harja poukkuviksj pisa
roiksi, pisarat hienoksi huuruksi, 
joka nousee aina puiden latvojen 
tasalle. Unohdat, että on talvi, 
sydäntalvi, tammikuu. Ja sitte se 
pauhu, salavihainen, armoton . , .

Matkasta Imatralle ei ole pal
jon sanottavaa. Seudut ovat sa
manlaiset kuin yleensä muualla
kin Suomen rautateiden varsilla: 
eivät näytä paljo miltään. Ke
sällä sentään kimaltelee sieltä 
täältä koivikon lomasta yksinäi

nen metsäjärvi, mutta nyt nekin 
ovat jään ja paksun lumen a lla .. 
No, mitäs nyt? Uniset matkusta
jat kavahtavat yhtäkkiä pystyyn 
ja ovat vaan yhtenä silmänä. Se 
on Vuoksen silta eli “Kuorikos
ken silta”, joka vie mahtavan 
Vuoksen yli. Mahtava on se sil
ta, suurenmoinen ja hyvin pitkä; 
keskipalkalla on saari alla kuin 
luonnon tekemä arkku. Silta te
kee sen vaikutuksen, että se on 
tukeva ja varmasti kestää. Sii
nä ei ole yhtään kaarta, vaan 
suora, paljas, rehellinen pönki- 
tys. Sen tähden se näyttää niin 
jykevältä, mutta samassa ras
kaalta.

Imatran asemalla ovat hevoset 
vastassa, lähiseudun talonpojat 
pienine, virkeine hevosineen. 
Ajaa pöläyttelevät ne kyytimiehet 
kuin ainakin "rokonan (kyytinä
hän) pyynnissä” — täyttä vauh
tia aikovat ajaa yli koko Imat
ran. Mutta tyhjinä saavat ajaa.
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