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kehitys hävittää uskonnot. Porvariluokka rappeutuessaan sitäpaitsi
käy taikauskoiseksi ja itse paljas
taa kehityksen pakosta uskonnon
tyhjyyden. Kun salaperäisyys hä
viää yhteiskunnasta, ja kun työvä
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estö on määräämässä, niin järjestä
vät kuin toimeenpanevatkin työn,
ja kun luokat häviävät niin häviää
uskontokin niiden mukana.
Olga Fast.
Työväcn-Opistolla 1913.
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Piirteitä suomalaisesta sosialisti
sesta liikkeestä Amerikassa
Viime vuosina on keskuudessam
me yhä useammin syvennytty sosalismin periaatteisiin. Se on joh
tanut erinäisiin “ suuntaväittelyi
hin” , joissa on tullut tarkemmin sei
vitcllyksi monta sangen hyödyllis
tä asiata. Sikäli, mikäli väittely on
koskenut S. S. järjestöä, 011 siinä
pääpaino pantu eri “ suuntien” muo
don ja luonteen selvittelyyn, jotavastoin niitä synnyttävien syiden
tutkiminen on jäänyt mielestäni
miltei kokonaan unohduksiin.On jo
aika kajota siihenkin puoleen asias
ta. Sitä tehdessä on välttämätöntä
tutustua pääpiirteissään niihin mie
lipiteisiin, joita suomalaisilla on
siirtyessään tähän maahan; niihin
oloihin, joiden alaisiksi he täällä
joutuvat; sekä niihin syihin, joiden
vaikutuksesta suomalainen sosialis
tinen liike on syntynyt ja kehitty
nyt.
R yhm itykset
Amerikaan siirtyneet suomalaiset
jakaantuvat pääasiallisesti kolmeen
ryhmään: maalaisiin, käsityöläisiin
ja tehdastyöläisiin.*) — joukossa on
tosin n. s. sivistyneitäkin, "akademikkoja”, mutta heitä on niin pieni
osa, että mielestäni ei kannata heitä
* ) Tähän ryhm ään kuuluvat kaupunkilais-sokatyöläiset — • aininatittomfut.

eri ryhmäksi laskea — . Maalaiset
voi vielä jakaa kahteen osaan: pikkuomistajiin ja maalaistyöläisiin.
Suomen taloudelliset olot, pikku
omistuksilleen, verrattuna esim. tä
män maan omistusoikeusoloihin, ei
vät ole vielä pystyneet läheskään
kaikilta työläisiltä repimään yksi
löllisiä rikastumishaaveita. Maalai
set renkimiehestä velkaiseen pikkutilalliseen saakka ovat odottaneet
ja odottavat vieläkin jotakin “onnenpolkausta,“ jonka avulla pääsisi
itsenäisesti turpeeseen käsiksi, tar
vitsematta olla toisen orjana —
palvelijana — tai toisen ryöstettä
vänä — torpparina <
— tai velkakuorman alla olevana talollisena.
Käsityöläisissä taas on ollut vallal
la ja 011 osaksi vieläkin, vanhoilta
ammattikunta-ajoi Itä peri inty neenä
vahva “mestareeraamis”-halu. It
senäiseksi mestariksi, liikkeenhar
joittajaksi, pääseminen on siksi viekottelevaa, että miltei poikkeukset
ta jokainen käsityöläinen unohtuu
sitä haaveilemaan. Puuttuu vaan
tarpeellinen pääoma. Kurapa sai
si sen jostakin, niin muutoin kyllä
asia olisi selvä. Eiköhän jokin “on
ni” minuakin vielä potkase, tuumi
taan ja ■— odotetaan. Eivätkä tehdastyöläisetkään ole varsin vapaita
tästä
“onnenpotkasemis”-haavei-
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lusta. Asema on siksi sietämätön,
•että täytyy jollakin itseään lohdut
taa.
Yksi haaveilee yhdenlaista
“ potkua” , toinen toisenlaista. Siten
nämä eri työläisryhmät, niin eri
laisia kuin ne muutoin oloiltaan ja
tavoiltaan ovatkin, ovat tässä suh
teessa, rikastumistoiveessa, saman
laisia.

4«-

mään tässä maassa palkkalaisena
omaan alaansa kuuluvaan työhön,
farmille, niissä töissä vallitsevien
pienien palkkojen tähden ja kyke
nemättöminä alkamaan omaa “ farmausta”, sekä muutoin ammattitai
dottomina, ovat olleet pakotettuja
menemään kaivanto- ja metsätöi
hin. Tyytyväisinä on sitten pus
Suomessa on ollut aina viime ai kettu raskasta ja hengenvaarallista
koihin asti yleisenä käsityksenä, et työtä, ansaittu ja säästetty. Muun
tä Amerikka on “rajattomien mah maailman menosta ei ole suinkaan
dollisuuksien” maa, jossa rikastuak välitetty, kunhan vaan “ sahtit" ja
seen tarvitsee vaan silmät ummessa “ rihtit” ovat olleet selvänä.
Käsityöläiset sitä vastoin ammat
ojennella käsiään. Siksipä lähtevät
useimmat tähän maahan — joko titaitoisina ja muutoinkin “parem
sitten tilapäisesti täällä käydäkseen pina ihmisinä" ovat joutuneet kau
tai tänne vakituisesti asettuakseen punkeihin, itse kukin, jos suinkin
— rikastumisen tarkoituksella, kä mahdollista omalle ammattialalleen
sittäen että palkkatyöläisenä olo on He koittavat kynsin hampain py
vaan jonkinlainen “ ylimeno” yksi syä ammattitöissä. Se on helpom
lölliseen “ hyvinvointiin.” Hyvin paa ja muutoinkin mukavampaa;
vointi suunnitellaan tavallisesti saa monikaan heistä ei sitäpaitsi pys
vutettavan “ säästämisellä” . Koo tyisikään esim. kaivantotyÖhÖn.
taan ralioja, joiden kanssa palataan Näilläkin työläisillä ovat omat tär
kotimaahan ja joiden avulla saa keät “asiansa”, joiden rinnalla yhdaan “ varma asema” , joko maalla tei skunta-talou del liset kysymykset
tiluksenomistajana, tai kaupungissa ovat tois-arvoisia. Niimpä, esim.
ja tehdasseuduilla jollekin liike-elä räätäleille ovat päivän polttavina
män alalle antautumalla; taas toi kysymyksinä takin "kauluksenlieset, tänne jäävät, kokoamalla ra pect ja olkapäät” ; palvelijattarilhoja ja joko menemällä “ farmille” , le*) “akkojensa” huonojen tai hy
tai muutoin rupeamalla “ bisnestä- vien puolien toisillensa selvittämi
mään.” Kun tällaiset mielikuvat ih nen; kirvesmiehillä kerskailu siitä
misiä hallitsevat, niin silloin pide "kuinka taas tänään ‘piittasin’ sen
tään ansaitseminen ja säästäminen kin toiskielisen seinän :ja katon
pääasiana, kaikki kaikessa. Siksipä naulaamisessa”, j. n. e., Niiden poh
suurin osa ei olekkaan välittänyt, timinen ja ratkaiseminen täytyy
juuri nimeksikään, työpaikoilla val suorittaa "tunnollisesti” vaikkapa
litsevista epäkohdista, englannin muut asiat menisivätkin sitte “päin
kielen oppimisesta, maan tapoihin seiniä” . Tämän ohella tietenkin pi
tutustumisesta,
puhumattakaan detään tarkka huoli “säästöjen” te
maan yhteiskunnallisiin ja valtiolli kemisestä, silla sehän se on sentään
siin asioihin perehtymsestä; taas "pääasia”.
toiset, jos he jossakin määrin edellä
Tehdastyöläiset jo kotimaassa
lueteltuihin seikkoihin tutustuvat- tottuneina elämään tehdasseutujen
kin, tekevät sen vain sikäli, mikäli elämää ja tutustuneina tehdastöihe ovat huomanneet ne tarpeellisik
si yksilöllisille eduilleen.
*) 1’alvelijattaret tässä maassa ovat
Maalaiset, haluttomina mene oloiltaan lähimpänä käsityöläisiä.
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hin pyrkivät täälläkin tehtaisiin.
Ne ylipäänsä ovat huonompipalkkaisia kuin monet edellämainituista
aloista, mutta siihen täytyy tyytyä
ja “odottaa aikaa parempaa” Pi
tääpä monen tehdastyön puutteessa
ryhtyä ulkotöihin. Vaikka näissä
kin töissä on tilaa yksilöllisille har
rastuksille, niin ovat ne kuitenkin
enemmän pintapuolisia, joilta jou
taa yleisiä asioitakin harrastamaan,
kuitenkin niin että "säästämisharrastukset” eivät siitä karsi.
Täten on muodostunut suoma
laisten keskuudessa kolme ryhmää,
jotka erillaisissa taloudellisissa-, y.
m. oloissa eläen ovat hieman erillaisia, muissa suhteissa paitsi ri
kastumisessa. Täkäläiset olot to
sin lähentävät näitä ryhmiä yhä lä
hemmäksi toisiaan ja ennen pitkää
ne sulautunevatkin yhteen, mutta
vielä se ei ole lopullisesti tapahtu
nut.
Työn “puskemisen” ohella ja ri
kastumista odotellessa kulutetaan
joutoaika niin hupaisesti kuin suin
kin. Kuulutaan seurakuntiin, rait
tius- ja nuorisoseuroihin, y m.
Seurakunnissa "määräävin” osa ei
suinkaan käy sielun autuuden täh
den — siitä kyllä kerkiää pitämään
huolta sittenkin kun on rikastuttu'
ja näkee millekkä kannalle asiat
kallistuvat — vaan pelkästään
“ bisnes-” ja huvisyistä. Samoin
raittius- ja nuorisoseuroissakin.
Kun sittemmin syntyy sosialisti
nen liike, niin otetaan aluksi sekin
samalta kannalta, monet pitäen sosialistiosastoja vain käymälöinä.
Hieman historiikkia
Jo toistakymmentä vuotta sitten
jotkut "hurjapäat” puhuivat sosia
lismista New Yorkin puolella, mut
ta silloin ei vielä tahtonut liike ot
taa elääkseen. Vasta vuosina 1902
— 3, “uudemmat aatteet" alkoivat
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saada huomattavassa määrässä ja
lansijaa. Lännessä näytteli huo
mattavaa osaa “kurikkalainen ihannesosialismi” — Malkosaarioppi
■— ulottuen sen vaikutus aina ää
rimmäiseen itään saakka. Keskivaltioissa perustettu "Amerikan
Suoni alainen Työvaenliitto,” ja
Idässä “Imatraliitto,” joka valtasi
suurimman osan Keski valtioitakin,
ohjailivat suomalaista työväenlii
kettä pääasiassa “kansallishengellä” kirkastamiseksi.
Työväenyhdistyksiä perustettiin
vuosina 1902— 1905 etupäässä kau
punkeihin, joihin oli tullut jo Suo
messa sikäläisessä työväenliikkees
sä mukana olleita tovereita. Vasta
vuosina 1905— 1907 ryhdyttiin pe
rustamaan huomattavammassa mää
rässä työväenyhdistyksiä kaivantoseuduille. — Perustajina olivat pää
asiassa käsityöläiset. Hengeltään,
yhdistykset olivat pikemmin “si
vistys- ja huvittelu seuroja” kuin.
työväenjärjestöjä. Kuinka sinä ai
kana niitä työväenyhdistyksiä pe
rustettiin ja minkälainen niissä oli
henki, siitä antaa sopivan kuvan
Mihvaukeen suomal. työväenyhdis
tyksen perustaminen, — sivumen
nen sanoen, tämä yhdistys oli aika
naan huomattavampia ja radikaalisimpia Am. suomalaisessa työvä
enliikkeessä — . Mihvaukeen joiden
kin suomalaisten “ herra” insinöö
rien päässä oli syntynyt ajatus pe
rustaa "työväenyhdistys” Mihvau
keen suomalaisten keskuuteen. Eräs heistä esitti asian muutamille
työläisille. Asiata pohdittiin vah
vasti ja vakavasti “ herra” insinöö
rin vierasvaraisen pöydän ääres
sä. Hänen meininkinään oli perus
taa koko maata käsittävä "työläis
ten sivistysliitto” isänmaallisessa
hengessä, joka tarjoaisi jäsenilleen
ammattiopetusta ja “yleishyödylli
siä tietoja”, sekä — huveja. Kun
työläiset esittivät perustettavaksi
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työväenyhdistyksen sosialistiseen
henkeen ja- kiinteästi pysyivat esi
tyksessään, niin katosi sovinnolli
suus työläisten ja herraskaisten vä
liltä ja — sen mukaan herra insi
nöörin vieras varaisen pöydän tar
jouksetkin. Sitten perustettiin so
sialistinen yhdistys ja kun oltiin
niin julki jumalattomia, että hy
väksyttiin sen ohjelmaksi sosialide
mokratian periaatteet ja vieläpä
päätettiin sen mukaisesti toimiakin,
niin silloin herraskaiset heitä kannattavine työläisineen vetäytyivät
kokonaan syrjään. Yhdistys yhtyi
“ Imatraliittoon” . Tähän tapaan, ja
ehkä vieläkin sekavammilla ainek
silla, joskus raittiusseuralaisten ja
synodalaisten kanssa yhdessä, pe
rustettiin työväenyhdistyksiä muu
allakin. Ainoastaan parissa kol
messa paikassa perustettiin suoras
taan sosialistiosasto, joka yhtyi
suoraan sosialistipuolueeseen. Y leensä kaikkien sinä aikana (v. 1902
— 1904) toimivien suomalaisten
työväenyhdistysten toiminta, joita
kin harvoja poikkeuksia lukuunot
tamatta, kohdistui pääasiassa jäse
niensä huvittamiseen, välittämättä
juuri nimeksikään maan sosialistipuolueesta ja sen toiminnasta.
Kun “ Imatraliitto” ja “Amerikan
Suomat, työväeniiitto” alkoivat kil
pailla keskenään ja yhä enemmän
muitakin tärkeitä kysymyksiä il
maantui, niin kehoitettiin kaikkia
suom, työväenyhdistyksiä lähettä
mään edustajan yhteiseen kokouk
seen Clevelandiin, Ohiossa, jossa
sovittaisiin riitaisuudet ja jos mah
dollista yhdistettäisiin molemmat
liitot yhdeksi koko maata käsittä
väksi järjestöksi. Kokous, jossa
oli 13 edustajaa pidettiin marras
kuulla 1904. Mutta kokouksessa
esiintyi jo “uusi suunta” Mihvaukeen, Minneapolin, Clevelandin,
Chicagon ja Fitchbiirgin yhdistyk
sien edustajien ajamana. He esitti

vät kokonaan erottavaksi näistä
kansallisuuskysymyksillä “runnaa
vista” liitoista ja yhdyttäväksi suo
raan sosialistipuolueeseen. Monien
pitkien väittelyiden jälkeen, niin
“Imatran” kuin “Am. suom. työväenliitonkin” pää-toimitsijoiden an
karasti vastustaessa hyväksyttiin
sosial istipuolueeseen y htymisperiaate; ja päätettiin kenoittaa kaik
kia Amer. suomat, työväenyhddistyksiä
eroamaan “ liitoista” ja
yhtymään suoraan sosialistipuolu
eeseen. Lopullisista keinoista, mil
lä tavalla yhtyminen on tapahtuva,
ei kokous päässyt yksimielisyy
teen.*) Clevelandin edust.-kokous
muodostui siten käännekohdaksi
Amerikan suom. sosialistisessa liik
keessä; joskus on väärin selitetty
Ilibbingin edustajakokousta sellai
seksi käännekohdaksi.
Sen jälkeen yhtyivät työväenyh
distykset, joko yksitellen tai valtioliiton tapaisina ryhminä sosialistipuolueeseen. Tällä ajalla kypsy
tettiin se puolueeseen yhtymismuoto, jonka sitten Hibbingin kokous
(kesällä v. 1906) lopullisesti vah
visti perustamalla kiinteän S. S.
järjestön. Ja että kokous tällä toi
menpiteellään osui oikeaan, todis
taa m. m. sekin, että sen jälkeen
miltei kaikki “ vieraskieliset” tove
rit tässä maassa ovat ottaneet esi
kuvaksi S. S. järjestön ja yhtyneet
yleispuolueeseen samanlaisen oman
järjestönsä välityksellä. Samassa
kokouksessa järjestettiin myös jär
jestömme agitationityö, puoluelehtien toiminta, y. m. m. toimet koko
maata käsittäväksi. Niinikään pää
tettiin suhtaantumisesta taloudelli*) Kokouksessa mukana ollut sosialistipuolueen ed u staja selitti, että suoma
laiset e iv ä t v o i puolueeseen y h ty ä kansallisliitto jen sa vä lity k sellä , vaan aino
astaan suoraan osastoina yhtym ällä, tai
sitten perustam alla itsekussakin v a lti
ossa valtiojarjestön ja sen vä lity k sellä
suorittam alla yhtym isen puolueeseen.
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siin järjestöihin, raittiusliikkeeseen,
osuustoimintaan, y. m, nähden. Näi
tä päätöksiä on joskus sanottu ■
“pintapuolisiksi", eikä aivan suotta.
Mutta on muistettava, että järjes
tömme oli silloin vasta kehittymistilassaan. Periaatteet olivat sangen
sekavat ja menettelytavat lienevät
olleet vieläkin sekavammat. Kai
kenlaiset sivuseikat ja “ylentävät
periaatteet’’ näyttelivät monta ker
taa paljoa tärkeämpää osaa kuin
puolueperiaatteet. Varsinkin “ siveyskysymys” oli silloin tärkeä.
Niimpä esim. Chicagon osastossa
pantiin kerrankin ankara vastalau
se sen johdosta, kun Michiganin
suomalaisille alueille oli valittu agi
taattoriksi, 40 doll. kuukausipal
kalla, toveri, jolla oli chicagolaisille
— velkoja. Kun sama toveri sai
velkansa maksetuksi, niin chicago
laiset, vuotta myöhemmin, esitte
livät häntä yleispuolueen kustanta
maksi yleisorganiseeraajaksi. Sa
massa osastossa oli tapahtunut toi
nenkin kuvaava tapaus. Osasto oli
julistanut haettavaksi “stipentin”
Hancockin
agitaattorikursseille.
Mutta kun sen ainoana hakijana oli
velkainen, ja muutoinkin “epämie
luinen" toveri, niin “ stipentti” pe
ruutettiin. Eikä ainoastaan Chica
gon, vaan monien muidenkin osas
tojen keskuudessa oli vallalla sel
lainen käsitys, että esim. velkainen
henkilö “ puhumattakaan aviopumppaleistaan eronneista — ei voi
olla kunnollinen sosialisti. Sinä ai
kana olivatkin kaikenlaiset “ personapyykit’’ tärkeimpiä kysymyksiä.
Hibbingin kokouksen jälkeen ovat sosialismin periaatteet alkaneet
vähitellen selvitä yhä enemmän
järjestöjemme jäsenille ja niin Han
cockin kuin Duluthinkin edusta
jakokoukset ovat niistä antaneet yhä selventävämpiä lausuntoja, sa
malla entistä tarkemmin ja selväpiirteisemmin määritellen menette
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lytapoja, siten ne ovat ohjanneet
järjestömme toimintaa “ selvemmille vesille”. Järjestömme onkin laa
jentunut jo mahtavaksi liikkeeksi.
Käsityöläisten keskuudesta on so
sialistinen liike levinnyt tehdastyö
läisten keskuuteen, onpa samalla
vallannut kaivanto- ja metsätyÖläisetkin ja viime vuosina löytäen
jo muokkautunutta maaperää “far
marienkin” joukossa*). Onpa jouk
koomme tullut, ikäänkuin maustimiksi, “akateemisesti” sivistyneitä
kin. Jäsenmäärän kasvaessa on toi
minta-alueetkin laajentuneet san
gen suuriksi. Täten järjestömme
ja sen toiminnan kaikin puolin laa
jetessa on jo osaksi päästy persoo
nan idoista suurempiin kysymyk
siin, joiden joukossa aina silloin täi
löin on periaate- ja menettelytapakysymyksiä.
Järjestömme sisäinen elämä
Mutta, tämä järjestömme nopea
kasvaminen on sittekin enemmän
ulkonaista kuin sisäistä. Järjes
tömme jäsenmäärä on kyllä suu
ri, mutta jäsenistön tietomäärä on
sangen heikko. Suurin osa jäse
nistä ei ole vielä selvillä sosialismin
periaatteista. Heitä “ intresseeraa”
paljoa enemmän muut seikat kuin
varsinaiset puolueasiat. Sen havait
see helposti osastojen kokouksissa.
Niissä käsitellään kaikenlaisia pik
kuasioita, kuten esim. “nuppineu
lojen ostamisia” käsityöseuroille,
ym. hyvin “ perinpohjaisesti” , jotavastoin, kun tulee joku suurempi
kysymys, joko teoreettista tai tak
tillista laatua, niin silloin loppuu
“ suu-kopu” . Asia annetaan joko
valiokunnan huostaan tai päätetään
*) F arm areita en ole ottanut tässä
kirjotuksensa lähemmin puheeksi siitä
sy ystä , kun he vasta viim eaikoina ovat
alkaneet jä rje sty ä ja siten eivät ole voi
neet järjestöm m e toimintaan vaiku ttaa
juuri nimeksikään.
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siitä äänestämällä siksi vähäisen
keskustelun jälkeen, että monet
kaan kokouksen jäsenistä eivät ole
päässeet selville edes mistä on ollut
kysymyskään. Näin menetellään
— kun pitäisi menetellä aivan päin
vastoin, päättämällä pikkuasioista
joko keskustelematta, tai ainakin
mahdollisimman vähän keskuste
lun jälkeen, ja suurista asioista vas
ta navakasti keskusteltua ■— vaan
sentähden, että suurimmalla osalla
jäsenistöä ei ole sitä tietomäärää,
jota suurempien kysymyksien kä
sittely edellyttää. Sama ilmiö on
huomattavissa myös toimikuntien
ja virkailijoiden valinnassa. Tär
keimmät toimet täytyy antaa joko
niille samoille harvoille henkilöille,
joilla on tietoja, ja siten väsyttää
heidät ylenmäärisillä ponnistuksil
la, tai sitten valita toimiin henki
löitä, joiden toiminnasta tärkeissä
tehtävissä on enemmän vahinkoa
kuin hyötyä. Samaten osastojen
toiminta, itsetiedottoman jäsenistön
vaikuttamana suuntautuu enem
män sivutehtäviin kuin pääasioi
hin. Osastojemme keskuudessa ovat kaikenlaiset "seurat”, kuten
näytelmä-, voimistelu-, laulu-, soit
to-, y. m. s. seurat ja niiden muka
na “ talokysymykset” paljon tärke
ämmät, kuin esim. agitatsionityÖ,
puoluelehtien ja kirjallisuuden le
vittäminen, puhe- ja luentotilaisuu
det, puhuja- ja keskusteluseurat,
englanninkielen opiskelu, ja muut
tämänlaiset tehtävät. Tällä en suin
kaan tarkota sitä, että näytelmäym. seurojen toiminta olisi tarpee
tonta ja hyödytöntä — kyllä niillä
merkityksensä on niilläkin — vaan
ainoastaan sitä, että agitatsioni- y.
m. s. työ pitäisi asettaa ensi sijalle
ja ne monet ‘seurat” ja niiden toi
minta vasta toiselle tilalle.
Puhuja- ja luentovoimat niin
ikään ovat keskuudessamme san
gen heikot. Järjestössämme, jon

ka jäsenmäärä on yli 10,000, on
kunnollisia puhujia tuskin kym
mentä enempää, puhujan työtä te
kemässä ei ole sitäkään. Tähän
puhujain vähyyteen on suureksi 0saksi vaikuttanut järjestömme nu
rinkurinen kanta puhujain palkka
uskysymyksessä, Kun ammattiy. m. töissä useinkin saa paremman
toimeentulon kuin puhujan työssä,
niin ei voi syntyä erikoista yritteliäsyyttä ja harrastusta, jota puhu
jaksi kehittyminen epäilemättä vaa
tii. Sentähden on pitänyt usein tur
vautua kovin epäilyttäviin puhujavoimiin. Sellainen ei kai liene edul
lista järjestömme sisäiselle kehi
tykselle. Puhujain kasvattamisel
le, lukuunottamatta Työväenopis
toa, ei ole järjestössämme kylliksi
suurta huomiota annettu. Ei ole nä
et viime vuosina edes paikallista pu
hujatarvetta yritetty vähentää agi
taatio rikursseil la ja järjestelmälli
sellä puhujascurojen toiminnalla.
Työväen-opisto on ollut ainoa paik
ka, jossa on toimitsijoita leivottu,
mutta sangen vähä sieltäkään on
puhujia tullut. Ehkäpä toiset edul
lisemmat toimet ovat siellä kehitty
neet voimat käyttäneet.
Työväen-Opisto
Kun tuli puhe Työväenopistosta,
niin sanonpa sanan siitäkin. Tähän
astisista tuloksista päättäen, näyt
tää siltä kuin Opisto ei olisi pysty
nyt kunnollisesti tarkotustaan täyt
tämään, Toivoa kuitenkin sopii, että
senjälkeen kuin viimeinen edusta
jakokous Opiston asioita järjesteli,
tuottaa Opisto vastaisuudessamyös
parempia tuloksiakin. O11 ilmeis
tä, että Opistolla on teoreettinen 0piskelu tapahtunut käytännöllisen
harjottelun kustannuksella; mie
lestäni niiden pitäisi olla suhteelli
sia. Suurin osa oppilaista ei ole en
nen Opistolle menoaan tutustunut
sosialismin peruskirjallisuuteen, pu
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humattakaan muusta tietokirjalli
suudesta. Kun vielä ottaa huomi
oon sen vaikutuksen, jonka tekee
raskaasta työstä opistosaliin siirty
minen, niin käsittää, että opetuksen
pitäisi olla mahdollisimman havain
nollista ja käytännöllistä harjotte
lua kysyvää; joskaan ei ole unho
tettava teoreettistakaan opetusta.
On paljon edullisempaa saada op
pilaat perusteellisesti ymmärtä
mään pienemmän tietomäärän,
kuin että heille ahdetaan niin pitkä
oppimäärä, jota he eivät ehdi kun
nollisesti oppimaan eivätkä voi sitä
kokonaan sulattaa. Saadakseen op
pilaat opetusta ymmärtämään ja
asioita oikein käsittämään täytyy
esittäjällä olla “oikea henki”. Ikä
vä kyllä opistolla ei ole vallinnut
aivan oikea “henki”, koskapa, var
maankin pätevien syiden pakotta
mana, monet viimeisen edustajako
kouksen edustajat joutuivat, jotkut
ankarastikin, arvostelemaan Opis
toa liian teoreettiseeraavasta hen
gestä ja “tussarihengen” kasvatta
misesta, joita syytöksiä, miltei ko
konaisuudessaan läsnäoleva opetta
jakunta, valitettavasti ei torjunut
kylliksi vakuuttavalla tavalla. Sii
tä kai johtuneena monet oppilaista
Opistolta päästyään katselevat mui
ta ihmisiä “yliolkansa”, kaiketi ajatellen että he ovat jo “täydellisiä”
luokkataistelijoita. Sellainen on
mielestäni “ väärää henkeä”. T ä
hän lienee osaltaan vaikuttanut se
yksipuolisuus, joka on ilmennyt opettajavoimien valinnassa. Olisi
ehkä sukeutunut hyödyllistä vuo
rovaikutusta, jos varsinaisten opet
ta jie n joukossa olisi ollut “kansanmiehiäkin” eli n. s. “ itseoppineita” .
Arvatenkin niitä ei ole ollut saata
vissa.
Sanomalehdet
Samanlainen puute on meillä
kunnollisista sanomalehtimiehistäkin. Lehtiemme lukumäärä on no
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peasti kasvanut ja niiden suuruus
vieläkin nopeammin laajentunut.
Ne kysyvät jo suurta ja monipuo
lista työvoimaa. Järjestömme 'ei
ole pystynyt sitä tarpeellisessa mää
rässä kasvattamaan. Senpätähden
on usein pitänyt ottaa toimittajia
suoraan porvarilehdistä, tai liian
vähä aikaa niistä poissa olleita.
Toisissa tapauksissa on täytynyt
turvautua porvarillisen sivistyksen
kasvattamiin ja meihin enemmän
muodollisesti liittyneihin voimiin.
Tästä on seurannut kaikenlaisia
rettelöitä ja jupakoimisia, ja niiden
johdosta taas kovin usein uusiin
tuvia “eroamisia” . Lehdissämme
ovat toimittajat vaihtuneet siksi ti
heään, että niiden sisältö ei ole eh
tinyt vakiintumaan enemmän sille
kuin tällekään kannalle. Kun sanomalehtemme, joidenka kautta
parhaiten vaikutetaan järjestömme
jäseniin, ovat olleet sellaisina “tuu
len puntareina” , kuten esim. kaikil
le tunnetuissa “ saboteesi jutuissa”,
niin eivät ne ole vaikuttaneet jär
jestömme sisäisen voiman — itse
tietoisuuden — kehittymiseen täy
sin tyydyttävällä tavalla.*) Samal
la kuitenkin myönnettäköön, että
lehtemme ovat vaikuttaneet asial
lemme enemmän hyödyllisesti kuin
*) R aiva aja tosin on ollut jonkunverran poikkeuksena tässä “ tuulenpuntaroimiaessa ” , omaten m. m. "sab o tee siju p ak assu '' alusta alkaen selvän saboteesia 'hylkäävän kannan, jo lla kannalla
se myös on horjum atta p y sy n y t ja on
sillä vaiku ttanu t, ei ainoastaan omalla
levenem isalueellaan, Itäp iirissä, vaan yli koko järjestö mmekin " ilm a a puhdis
tavaa ti ’ ’, siten tavallaan pelastaen jä r 
jestömme pitem m ältä
sotkeutum asta
‘ ‘ saboteesi oppeihin” . Sitävasto in on
R aiva aja k in
jauhanut
‘ ‘ h im p ’hamp
p u a ” taloudellisten järjestöjen toim in
nasta, antamalla mm. I, W, W , liiton to i
m innasta — Law reneen lakon aikan a
ja m iltei ja tk u v a sti sen jälk een k iu —
paljon m erkitsoväm piä ku via , kuin mi
tä no todellisuudessa olisivat ansain,
nect.
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vahingollisesti, vaikka meidän täy
tyykin samalla kertaa muistaa, että
hyödyllisyydellä ja hyödyllisyydel
lä on sentään eroa. Toisin sanoen,
jos järjestömme olisi pystynyt an
tamaan lehdillemme riittävästi pä
teviä voimia ja niitä olisi lehdissämme käytetty, niin silloin ei olisi
tarvittu turvautua kaikenlaisiin
“tussarivoimiin" ja kärsiä niiden
tuottamaa sekaannusta järjestös
sämme; siitä kai olisi ollut vieläkin
suurempi hyöty järjestöllemme.
Toimeenpaneva komitea
Vielä joku sana toimeenpanevasta-komiteastakin. Järjestössämme,
edustajakokousten väliajoilla, on
ylin toimeenpanovalta, lukuunot
tamatta yleisäänestystä. Toimeen
panevalla komitealla. Viimeisessä
edustajakokouksessa vielä T k o 
mitean toimintavaltaa tuntuvasti
laajennettiin. Järjestömme, ja var
sinkin T komitean, keskuudessa on
vallalla sellainen käsitys, että T
komitea ja sen sihteeri virasto on
vaan jonkunmoinen “kauppamies” ,
joka välittää veromerkit ja kirjevaihdon yleispuolueemme ja järjes
tömme välillä. Tällaisen käsityk
sen omatessaan, on T komitea ve
täytynyt syrjään järjestömme yleis
luontoisemmista asioista, tyytyen
suorittamaan “kauppamiehen” teh
täviä. Jos se joskus on sitte tarttu
nut muihin asioihin, niin on niiksi
“sattunut” lapsen-eläkejuttuja, y.
m. s. Mutta, kuinka järjestömme
päätöksiä eri paikoissa noudate
taan, kuinka agitatsionityötä teh
dään, kuinka puoluelehdet, y. m.
puolueorgaanit tehtävänsä täyttä
vät, ja muista tämänluontoisista

asioista T komitea ei ole huolehti
nut ; eipä edes kunnollisesti useam
pien pyyntöjen ja kehotuksien jäl
keenkään. Järjestömme sisällä olisi, todennäköisesti, voinut, esim.
piirijärjestöjen nimellä, “ runnata”
kolme toisillensa vastakkaisilla pe
riaatteilla varustettua järjestöä, ei
kä T komitea kai olisi sanottaviin
toimenpiteisiin ryhtynyt. T kom i
tea niin ikään ei ole katsonut vel
vollisuudekseen välittää jonkun pii
rijärj eston tai muun puolueorgaanin saavuttamia kokemuksia, jos
kus tärkeissäkin asioissa, toisille
piirijärjestöille. Siksipä on jou
duttu, useinkin samanluontoisissa
asioissa, tekemään samat kompas
tukset joka piirissä, ennenkuin on
opittu tarkotustaan vastaavasti toi
mimaan. Kun T komitea näin ve
täytyy syrjään, todellisuudessa sil
le kuuluvista tehtävistä, niin jää
järjestömme eri-osien yhdyssiteek
si vaan sanomalehdet. Ne eivät kui
tenkaan voi sitä tehtävää kunnolli
sesti täyttää, kun niillä ei ole tilai
suutta tutustua yksityiskohtaisesti
järjestöjen asioiden eripuoliin, eikä
se niille kuulukaan. Mutta, järjestÖssämmehän ei useinkaan anneta
suurtakaan arvoa asioiden todelli
selle tutkimiselle, lyödäänpähän
vaan — osaston leima asian alle ja
silloin on tullut sen asian pätevyys
todistettua. T komiteaan tämän
laisesta toimiensa täyttämisestä on
seurauksena hajanaisuus järjes
tömme keskuudessa. Jollei aika
naan korjata tätä epäkohtaa jär
jestössämme, niin puoluekuri, jolla
on niin suuri merkitys järjestetyssä
luokkataistelussa, menettää arvon
sa ja holtittomuus pääsee yhä mäaräävämmäksi.
(Jatk.)
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