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Työväen-Opisto — sen edut ja viat
i.

Viime aikoina on Työväen 
Opisto, sen toiminta ja vaikutus 
sekä sen merkitys järjestössämme 
ollut jonkun verran pohdinnan 
alaisena sanomalehdissä ja vielä 
enemmän yksityisten puoluetove
rien keskuudessa. Keskustelu on 
kuitenkin useimmiten. rajoittunut 
vain joihinkin syytöksiin ja puo- 
lusteluihin, jotka ovat esiintyneet 
tavalla tai toisella muitten pohdit
tavana olleitten kysymysten yhtey
dessä. Mutta usein on samalla 
käynyt niin, että milloin joltakin 
taholta on katsottu tarpeelliseksi 
arvostella jotakin opiston toimin
taa koskevaa seikkaa, on toisella 
puolella oltu halukkaita selittä
mään kaikki opistoa koskeva ar
vostelu vain parjaukseksi ja pa
netteluksi, tahalliseksi opiston va
hingoittamiseksi y. m. Tällainen 
arkatnntoisuus on käynyt niin pit
källe, että joskus on tuntunut kuin 
tahdottaisiin kokonaan kieltää pu-

" 1  humasta opistosta mi- 
i tään muuta kuin sellais- 

' ta, joka ehdottomasti 
, olisi mitä kiittävältä 

- laatua. Tällainen asi
antila on tietenkin mitä 
luonnottomin. Järjes
tömme toiminnan asian
mukaisena säilymisen 
varmin tuki on avoin 
arvostelu. Ei yksikään 
toimintamme haara ole, 
eikä koskaan tule ole
maan niin hyvä, et
teikö siinä olisi arvoste- 
lemisen varaa. Arvoste
lu saattaa joskus käydä 
yksipuoliseksi, joskus 
ehkä liiotelluksikin, 
mutta sekin on parempi 
kuin sellainen tapa, jo

ka on kehittymässä juuri opistoon 
nähden, uim, että kaikki arvostelu 
otetaan ehdottomasti vihamieli
seltä kaunalta ja siten tuudi
tetaan itseämme siihen uskoon, 
että sen takana ei ole mitään muu
ta kuin ilkeämielistä parjaamisen- 
halua. Jos sellaista politiikkaa 
noudatettaisiin yleensä järjestö
toiminnassamme, niin ei kestäisi 
kauan ennenkuin jäsenistö koko
naan menettäisi kontrollin pois 
käsistään.

Tällainen väärä tapa on sitäkin 
turniiolliscmpi Työväen Opistoon 
nähden, koska sen toiminnassa to
dellakin on paljon sellaista, joka 
sietää arvostelua ja mikäli mah
dollista myös korjausta. Koko
naan väärässä ovat ne, jotka luu
levat että sellainen käsitys on vain 
muutamilla “ puoluepaaseilla, jot
ka haukkuvat opistoa, koska pel
käävät, että siellä opetetaan liian 
tietoisiksi nuorempia puoluetove
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reita, jotka sitten tulevat ja  riistä
vät leipäpaikat pois puoluepaaseti- 
ta” . Laajalle jäsenistön, ja eten
kin vakavamman ja ajattelevam
man jäsenistön keskuuteen on le
vinnyt se käsitys, että jotain on 
vinossa opistomme toimintatavas
sa tahi opetusjärjestelmässä tahi 
jossakin muualla, joka vaikuttaa 
siihen suuntaan, että opisto ny
kyisellään ei tuota järjestöllemme 
sitä hyötyä, minkä se pitäisi ja 
voisikin tuottaa, katsoen niihin 
suuriin uhrauksiin, joita opiston 
ylläpitäminen vaatii. Me koetam
me tässä ja seuraavissa artikke
leissa osoittaa joitakin arvostelta
via kohtia ja mikäli mahdollista 
myös niiden syitä, samalla toivoen, 
että toista mieltä olevat toverit, 
etenkin opiston toiminnasta lähin
nä vastuunalaiset henkilöt, myös 
esittäisivät näkökantansa.

Opiston eduista emme lähde 
pitkälle puhumaan. Ne ovat il
miselvät. Amerikan suomalaiset 
tarvitsevat tällaisen laitoksen jo 
siitäkin syystä, että heillä ei ole 
täällä saatavissa omalla kielellään 
muutakaan yleistä järjestettyä 
o pet h siä hdettä. lukuunottamatta 
omintakeista itseopetusta kirjojen 
ja sanomalehtien kautta. Jo yleis
sivistyksen aikeitten hankkimista 
varten on opisto tarpeellinen eikä 
tätä sen tarvetta vähennä sekään 
seikka, että se olojen pakosta vain 
pieneltä osalta voi tyydyttää Ame
rikan suomalaisten työläisten k'ou- 
lutarvettä, kun ainoastaan pieni 
osa tiedonhaluisia mahtuu sen suo
jiin tahi muuten on tilaisuudessa 
pääsemään sinne. Ei sekään kel- 
paa aseeksi opistoa vastaan, että 
se syntyi “ sattumalta” , vissien ti
lapäisten seikka in vuoksi ja ennen 
kuin varsinainen tarve syntyi. Eh
kä opistoa ei olisi perustettu jär
jestömme taholta juuri sinä aikana, 
jollei Kansallisseurakimnan puu
hien onnistumat tomu us olisi anta

nut siihen suoranaista aihetta. 
Mutta opiston tarve on kuitenkin 
niin suuri, että uskomme varmasti, 
että ei olisi kestänyt kauan ennen
kuin järjestömme muulla tavoin 
olisi ryhtynyt toteuttamaan samaa 
asiaa.

Opisto on sangen tarpeellinen 
myöskin erikoisesti sosialistisena 
oppilaitoksena. Tosin voitaisiin 
tulla toimeen paikallisilla agita- 
tionikursseilla, joilla edelleenkin 
lisätään Opiston tarkoittaman agi- 
tationityön merkitystä, ja niinhän 
sitä monessa muussakin maassa 
saadaan tulla toimeen vain sellai
silla kursseilla. Mutta kun kerran 
me tarvitsemme vakituisen oppi
laitoksen ensiksimainitsemastamme 
syystä, ja ylläpidämme sellaisen, 
niin selvää on, että samalla itses
tään tulee siitä juuri sosialistinen 
valistuslaitos, joka antaa yleissi
vistystä erikoisesti sosialistisessa 
valossa.

Mutta etenkin on opisto tarpeel
linen sitä varten, että sen kautta 
kasvatettaisiin järjestöllemme ky
keneviä toimihenkilöitä, — puhu
jia, sanomalehtimiehiä, järjestön 
virkailijoita, — joita tarvitaan yhä 
enemmän, sikäli kuin järjestömme 
toiminta laajenee ja edistyy.

Kysymys on siitä, kummanko 
näistä tehtävistä Opisto yrittää 
täyttää tahi voi täyttää ja missä 
määrin se voi sen tehdä.

Opiston sanotaan täyttävän 
kaikki kolme tehtävää. Sen kurs
seja on yritetty järjestää siten, että 
ne vastaavat oppilaitten eri tieto
määriä. alkaen alkeistietoja anta
vasta kurssista ja päättyen ylim
pään kurssiin, johon sisältyy ver
rattain laaja kansantaloustieteen, 
historian, valtio-opin ja luonnon
tieteen opetus. Kun opetus sa
malla tapahtuu sosialistisella poh
jalla ia sen ohella keskusteluko- 
kouksien y, m. kautta ainakin jos
sain määrin seurataan järjestön



SÄKENIÄ 39

toimintaa ja harjaannutetaan op
pilaita järjestötyössä esiintyviin 
tehtäviinsä, niin tavotellaan sillä 
saavuttamaan sekin tarkoitus, joka 
edellä toisena kohtana mainittiin.

Tämän lisäksi on koetettu tehdä 
opistosta eritoten englanninkieltä 
ja Amerikan historiaa sekä yhteis
kunnallista rakennetta opettava 
laitos, joka tarkoitusperä tyydyte
tään englanninkielen opettajilla, 
opettamalla Amerikan historiaa ja 
nyt viimeksi on kokeiltu pitämällä 
englanninkielinen luennoitsija 
varttuneimmille oppilaille.

Seuraavassa esitämme ne huo
mattavimmat muistutukset, mitä 
opetu sopii li seita ja  järjestömme 
yleishyödyn kannalta voidaan esit
tää opiston opetustapaa vastaan. 
Säkenien seuraa vassa numerossa 
käymme tarkemmin jokaisen eri 
kohdan käsiksi, opistossa käytän
nössä olevan lukujärjestyksen sekä 
luentokaavojen nojalla osoittaen 
missä kohdin siinä löytyy näitä 
väitteitämme tukevia seikkoja ja 
miten ne ehkä voitaisiin välttää.

Yhdenmukaisen opetustavan ai
kaansaaminen on vaikeata, Joskin 
oppilaat jaetaan heidän tietomääri- 
ensä perusteella kolmeen eri kurs
siin, niin sittenkin on heidän vai
keata kullakin kurssilla yhtäläises
ti seurata opetusta, koska samoil
lekin kursseille joutuu suuresti eri 
kehityskannalfa olevia oppilaita.

Alemmilla kursseilla annetaan 
liian vähän opetusta yleisissä ope
tusaineissa, kuten maantieteessä, 
yleisessä ja työväen liikkeen histo
riassa sekä luonnontieteessä.

Ylemmillä kursseilla on liian 
paljon opetusaineita ja niiden jä r
jestely sellainen, että vain harvat 
oppilaista pystyvät täysin sulatta
maan heille esitettyjä asioita. Op
pilaat ovat taipuvaiset rasittamaan 
itseään innoissaan liian monilla ai
neilla ja heidän on yleensä vaikea
ta itsenäisesti lueskella sen ohella,

jotsa on seurauksena se, että he 
useimmiten vain hyvin pintapuoli
sesti perehtyvät aineisiin ja monet 
eivät ollenkaan pysty niitä sulat
tamaan.

Liian vähän huomiota asetetaan 
tämän maan työväenliikkeen histo
rian opettamiseen ja opetus tapah
tuu enimmäkseen polemisessa, yk
sipuolisesti arvostelevassa eikä 
tyynesti historiallisessa muodossa. 
Se estää tasapuolisen käsityksen 
syntymistä Amerikan työväenliik
keen historiasta ja  sen kehitykseen 
vaikuttaneista seikoista, josta 
osaksi johtuu se suvaitsematon ta
pa, millä opiston oppilaitten tahol
ta usein on suhtauduttu käytännöl
lisiin työväen liikettä koskeviin ky
symyksiin.

Kokeilun alaisena oleva englan
ninkielinen luennoiminen on tar
koitustaan vastaamaton, koska 
vain hyvin pieni osa oppilaista voi 
seurata näitä luentoja. Niistäkin 
vain osa osaa hyvin englanninkiel
tä, mutta niihin kuuluu etupäässä 
maassa syntyneitä henkilöitä, jot
ka ovat niin äskettäin liittyneet 
liikkeeseen, että eivät voi seurata 
luentoja, kun heillä ei ole riittävää 
sosialistista käsitystä. Ne sitävas
toin, jotka kyllä muuten pystyisi
vät luentoja seuraamaan, taas ei
vät osaa englanninkieltä niin täy
dellisesti, että voisivat esteettömäs- 
ti seurata luennoitsijan verrattain 
syvällisiä esityksiä.

Opiston oppilaita on moitittu 
paljon siitä, että monet heistä tul
tuaan opistosta suhtautuvat liian 
yltiöpäisellä ja itserakkaalla taval
la muihin puoluetovereihin. Luu- 
lottelevat olevansa perillä kaikista 
maailman viisauksista ja tieteistä 
ja antavat ymmärtää, että muut ei
vät ymmärrä yhtään mitään. Lii
an ala-arvoiseksi arvioivat järjes
tön toimintaa ja katsovat itseänsä 
jonkinlaisiksi “ Messiaiksi” , jotka 
ovat kutsutut pelastamaan suuren
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tietämättömän puolueen jäsenistön 
siitä pimeydestä, jossa se heidän 
mielestään vaeltaa. He usein siinä 
määrin katsovat, että tässä “ pelas
tustyössä”  tarkoitus pyhittää kei
not, että joskus turvautuvat hyvin
kin säännöttömiin keinoihin pääs
täksensä suorittamaan sitä uneksi
maansa “ pelastustyötä” .

Edelläesitetyistä kohdista ovat 
muutamat sitä laatua, että niitä 
yleensä ei voida tämänlaisessa op
pilaitoksessa välttää. Toiset joh
tunevat opettajavoimien riittämät
tömyydestä ja  ehkä joskus sopi
mattomuudestakin, joka seikka 
taasenkin nykyoloissamme ei ole 
helposti korvattavissa. Mutta epäi
lemättä on tässä kaikessa sellaisia
kin syitä, jotka ovat autettavissa 
käytäntiölliseminän asioitten jär
jestelyn kautta.

Opistolle tuleva oppilasjoukko 
yleensä on tiedonhaluista joukkoa, 
jolta elämänsä varrelta tavallisesti 
on puuttunut aineellisia edellytyk
siä opetuksen saamiseen. Kun he 
opiston kautta pääsevät tiedon läh
teitten ääreen ja saavat nähdä, 
kuinka paljon on maailmassa asioi
ta, jotka pitäisi tuntea ja joiden 
oppiminen olisi varsin mieluista ja 
hyödyllistä, niin ei ole ihmeteltävä, 
että opin paljoudesta innostutaan 
ylenmäärin (eikä tällainen innostus 
tietenkään ole mikään paha asia 
sellaisenaan.) Jokainen on katke
rasti tuntenut mielessään sitä, että 
ei ole saanut opetusta aikaisemmin 
ja nyt päästyään sen käsiksi k u v i
telee kerrankin perehtyneensä kaik 
keen. Kuitenkaan opisto parhaas- 
sakaan tapauksessa ei voi antaa 
muuta kuin vähän sitä tietoa ja 
vähän tätä. Mutta vertaamalla 
opistolla tutkimaansa tietomäärää 
siihen, mihin hänellä aikaisemmin 
on ollut tilaisuus tutustua, oppilas 
ehdottomasti joutuu yliarvioimaan 
saamiensa tietojen määrää, josta

tuloksena on liioteltu ja  tositietoja 
vastaamaton käsitys itsestään.

Voimme tässä suhteessa verrata 
opistoa vaikutukseensa nähden 
Suomen kansakouluopettajain se
minaareihin, joissa näemme osaksi 
samallaisia ilmiöitä. Seminaariin 
tulee kansakoulun kurssin suorit
tanut nuorukainen tai neito ja siel
lä saa osakseen vähän opetusoppia, 
vähän historiaa, jonkun verran laa
jemmassa muodossa kuin kansa
koulussa, vähän luonnontiedettä 
taaskin jonkun verran perusteelli
semmassa muodossa ja  päästyään 
seminaarista hänellä ennenkaikkea 
on erinomaisen syvä usko omasta 
oppineisuudestaan, jota ei lähes
kään vastaa todellinen tietomäärä.' 
Ja  kuitenkin kestää seminaarin 
opetus neljä vuotta, vaatii vissejä 
pohjatietoja, on systemaattisesti 
järjestetty ja tapahtuu opetusopil- 
lisesti kokeneitten opettajain joh
dolla. Sen pitäisi antaa verrattain 
hyviä tuloksia porvarilliseen sivis
tyksen juurruttamisessa, mutta se 
ei pysty sitäkään tekemään.

Joskin selvää on, että työläisten 
oma opisto, jossa palava opinhalu 
ja innostus sekä sosialistinen tie
toisuus ainakin osassa oppilaita voi 
saada aikaan lyhyessäkin ajassa 
hämmästyttävän suuria tuloksia, 
niiden tukena kun on aikaisemmin 
tutkitun sosialistisen kirjallisuu
den, sanomalehdistön ja muitten it- 
seopintojen apu, niin ei kuitenkaan 
siitäkään voida odottaa mahdotto
man suuria, eikä voida odottaa et
tä muutaman kuukauden opiskelu 
opistossa voisi antaa mitään ehdot
tomasti perusteellista tietoa. Ja  ai
nakaan ei voi suuri osa oppilaista, 
nim. se, jolla ei ole riittävästi ko
kemukseen ja aikaisempaan lues- 
kelemiseen perustuvaa tietoisuutta, 
muutaman kuukauden opistolla 
opiskelulla saada mitään eheätä 
käsitystä niistä aineista, jotka sille 
opistossa opetetaan. Mutta juuri
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pa viimemainitussa oppilastossa 
voimakkaimmin esiintyy se usko 
omaan erehtymättömyyteensä, jo
ka aiheuttaa monellaisia ristiriito
ja  sellaisten toverien ja sen toveri
piirin välillä, johon he joutuvat toi
mimaan.

Nämä seikat ovat osaksi yhtey
dessä sen kysymyksen kanssa, joka 
tulee pohdittavaksi seuraavissa 
kirjoituksissa, nim. kuinka laajan

tahi oikeammin kuinka rajoitetun 
opistossa tarjona olevan opetuksen 
tulisi olla, jotta se voisi menestyk
sellisesti juurtua siellä olevien op
pilaitten mieliin. Mutta osaksi ne 
ovat yhteydessä myöskin sen k y sy  
inyksen kanssa, missä määrin opis
tossa vallitseva discipliini ja  opet
tajain opetuskyky voi pitää sellais
ta yliarvioimista kohtuullisissa ra
joissa.

0 0 0 B

Henkinen silta
Kirj. Hilja Pärssinen

Kukin meistä on elänyt oman 
murrosaikansa. Tahi olemme eh
kä eläneet useampia murroskohtia. 
Toiset näistä ajoista ovat tuotta
neet sieluumme järkyttävän äkilli
sen mullistuksen, särkien entistä 
henkistä minäämme, repien alas 
entisiä katsomuksia ja nostaen ti
lalle uusia, joista ei meillä ennen 
ollut aavistusta. Toisen kerran on 
taas henkisen olemuksemme uudis
tus käynyt rauhallisemmin, vitkal- 
lisemmin. Olemme olleet aivan 
kuin pakotetut pysähtymään kat- 
soaksemme sisällisesti kulkemaam
me tietä ja arvioimaan saavuttami
amme elämän arvoja, tarkasta
maan niitä, kestävätkö ne totuuden 
janomme vaakalaudalla, vaiko nou
sevat kevyinä ilmaan pudottaen 
meidät rämpimään epätoivon suos
sa.

Ja  usein on meistä tuntunut ras
kaalta kun kuljettuamme kappa
leen ehkä tasaisempaa tietä olem
me joutuneet jälleen tuollaiseen 
elämän taitekohtaan, tuollaiseen 
korpeen, missä ei ole ollut leväh
dyspaikkaa. Me olemme silloin 
tehneet kysymyksen itsellemme, 
sekä vaatineet myös mykkää koh

talotarta tilille siitä, miksi näin. 
täytyy olla. Miksi meidän, totuu
den etsijäin, meidän, jotka emme 
saa koskaan tyydyttävää vastausta 
elämän arvoitukseen, miksi täytyy 
meidän tuskalla, öitten unettomuu
della valloittaa jokainen pieni va
lon murene sieluumme.

Kuinka paljon helpompaa on
kaan noiden, jotka uskovat “ isien 
tavalla” noiden, jotka eivät itse- 
kohtaisesti eivätkä sielunsa sy
vyyksistä asti ole koskaan kohot
taneet kysymystä “ mistä mihin” , 
noiden, joille on henkiseksi oppaak
si riittänyt valmiiksi muovailtu ja  
helposti sulavaksi valmisteltu opin- 
käsite. Miten helppoa noiden, jot
ka kopioivat itsellensä henkisissä, 
yhteiskunnallisissa ja siveellisissä 
kysymyksissä mielipiteet valmiina 
puoluelehtien tai kirjailijain tuot
teista, kuten ostetaan nuttu räätä
liltä tahi tilataan kenkä jalkincliik- 
keestä. Ja  aivan kuten puku ote
taan sen mukaan, mihin tilaisuu
teen sitä tarvitaan ja  miten se sopii 
ylle, ottavat he mielipiteensä sen 
mukaan, mikä on heille edullisinta. 
Niin pääsevät he kaikista etsijän 
vaivoista, eikä ole heillä aavistusta


