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Sosialistipuolueen rakenne ja sosialistiosastojen käytännöllinen
toiminta
n

So si ali st iosa stoj en k äy täimöl 1isestä toiminnasta puhuttaessa tässä
kirjoituksessa, on tarkoitus puhua
etupäässä suomalaisten osastojen
toiminnasta, sillä toiskielisten sosialistiosastojen käytännöllinen toi
minta eroaa siinä määrin suomalai
sista. että niistä ei kunnolla voi pu
hua samalla kertaa.
Sosialistiosastojen samaten kuin
koko soia li st ipu olueen tarkoituk
sena on päämäärällisey voiton, yh
teiskunnallisen vallankumouksen,
ja välillisten parannuksien saavut
taminen, kuten jo tämän kirjoitussarjan edellisestä osasta (Sakeiden
viimeisessä numerossa) osotettiiu.
Tämän ohella on sosialistiosastoille
myös tärkeänä tehtävänä valistuseli sivistystyön tekeminen, sekä va
rojen hankkiminen kaikkien puolueorgaanien toimintaa varten. Ia
nämä tehtävät eivät suinkaan ole
vähimmin toimintatarmoa ja innos
tusta kysyviä. Näin moninaisten
tehtävien suorittaminen pakottaa
osastojen toiminnan sangen moni
puoliseksi. lvi riitä se, että pide
tään vain osastojen viralliset koko
ukset, vaan niiden lisäksi täytyy
pitää ohjelma- ja puhujascuran ko
kouksia, iltamia, näytelmä- y. m.
tilaisuuksia ja monilukuinen toimi
kuntien ja alaosastojen joukko suo
rittamassa erilaisia tehtäviä. $osialistiosasto nykypäivinä on kuin
hyvinjärjestetty
teollisuuslaitos,
jossa on käytännössä mahdollisim
man pitkälle ulotettu työnjako ja

täsmällinen tehtäviensä suorittami
nen.
Työkokoukset.

So siä 1ist iosastoj en
toiminnan
lumme vaatii jakamaan kokoukset
kahteen osaan, n. s. työ- ja olijelmakokouksiin. Edellisissä kokouk
sissa päätetään kaikista virallisis
ta asioista ja jälkimäisissä tehdään
kasvatustyötä. Molemmat kokousmuodot ovat siksi tärkeitä, että
niihin kannattaa kajota erikseen.
Työkokoukset ovat epäilemättä
välttämättömimmät osaston toi
minnalle. Ilman niitä ei voi olla
järjestettyä osastot oimin taa, toi
mintaa, jossa useinkin monisatalukuinen jäsenistö saa yhteisen tah
don ja toimintatavan. Siellä mis
sä jäsenistö käsittää sosialistisen
liikkeen joukkoliikkeeksi, käy jäse
nistö uutterasti työkokouksissa ja
seuraa asioiden kulkua mitä suu
rimmalla tarkkuudella, 'lallöin ei
vät pääse muutamat harvat yksi
löt omien pyy teittensä mukaisesti
asioita johtamaan, eikä synny jäse
nistön kesktuulessa toimintaa ha
jottavaa murinaa toimitsijoita vas
taan.
Työkokouksen tehtävät ovat san
gen laajat. Tulee käsitellä osaston
il. s. sisäiset asiat, joihin kuuluvat
osaston talouden huolehtiminen,
eri toimikuntien työskentelyn val
vominen. jäsenien osastoon hyväk
syminen, y- m. s. Näiden lisäksi
on työkokouksissa valvottava kaik-
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kicn niiden tehtävien suorittamises
ta, joita joudutaan suorittamaan
paikallisen ja ulkopuolisen sosia
listisen liikkeen edistämiseksi. Tu
lee edelleen valvoa kaikkien niiden
puolueorgaauien toimintaa, jotka
alue-, piiri- ja järjestön toimeenpa
nevan toimikunnan nimellä ovat
toiminnassa, sekä näiden lisäksi vie
lä valvoa keskus-, käunti-, valtioja kansallistoimcenpanevan komi
tean toimintaa ja toimittaa asian
mukaisessa järjestyksessä toimi
kuntien jäsenten vaalit. Vielä on
tarkoin seurattava kaikkia edusta
jakokouksia, olipa ne sitte aineen,
piirin, järjestön, kaupunkijärjes
tön, kauntm, valtion tai yleispuolu
een edustajakokouksia. Niissä poh
dittavia asioita tulee osastojen työ
kokouksissaan valmistaa jo ennen
kutakin edustajakokousta ja sitte
taas edutajakokoiiksen jälkeen tar
kistaa niissä tehtyjä päätöksiä.
Kaikkia näitä toimenpiteitä valvo
essaan täytyy osastojen jäsenten
työkokouksissa pohtia vielä muista
mahdollisista toimenpiteistä joko
yleispuolueen tai sen yksityisten
osien voi ulistut lailliseksi, joista esi
tykset tulee esittää yleisäänestyksellä ratkaistavaksi. Samalla on
tarkoin seurattava toisten osasto
jen tekemiä yleisäänestysesityksiä,
voidakseen parhaan harkinnan mu
kaisesti ottaa osaa puolueen sisäi
seen lain säädä ntään yleisäänestystietä.
Työkokouksissa myös pohditaan
verotuskysymystä, jolloin tulevat
käsiteltäviksi niin varsinaiset kuin
ylimääräisetkin
verot puolueen
kaikkien eri orgaanien moninaisiin
tarpeisiin. Samoin on työkokouk
sissa keskusteltava ja päätettävä
kaikkien muiden puol tielaitosten
kannattamisesta ja valvoa samalla
niiden toimintaa. Sanomalehtenime vaativat tällöin jäsenistön huo
miota sangen suuressa määrässä
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niin periaatteellisen kannan tarkis
tamiseksi kuin myös varojen hank
kimiseksi jnioluelehtien tukemista
varten.
Osastojen työkokousten käsitel
täviksi ja päätettäviksi joutuvat tuo
nen moi set muut kysymykset, kuten
esim. suhtautumiset niin puolueen
sisällä kuin ulkopuolisuukin eri
ryhmiin. Tämä tehtävä on san
gen tärkeä ja arkaluontoinen var
sinkin sellaisina aikoina, jolloin
kiivaat suuntataistelut ovat käyn
nissä puolueemme sisällä. Kikä se
supistu yksinomaan vain virallisen
suhteemme määrittelemiseen, vaan
siinä samalla tarkistamme omaa
menettelytapaamme ja teemme sii
nä aina ajan ja tarpeen vaatimia
korjauksia.
SosialistOsastojen tehtäviin kuu
luu myös edustajaehdokkaiden ar
vosteleminen ja asettaminen kuti
na 11 is-, ka unti-, valtio-, y. m. vaa
leja varten. Jos mielitään välttyä
epäkel vo 11isten edustaj aelidok kaiden nimittämisestä, niin tulee jäse
nistön tarkoin seurata puoluejäsenten toimintaa laajoilla aloilla. Jos
»itä ei tehdä, niin joudutaan valit
semaan ehdokkaiksi säkkipäässä
sellaisia henkilöitä, jotka eivät vas
taa niitä vaatimuksia mitä meidän
luok k »taistelijoin a täytyy asettaa
kaikille ehdokkaillemme. Valtion
vaaleja varten on esim. Massassa
valtiokonventsionilla oikeus asettaa
ehdokkaat, mutta siitä lmolima tl a
tulisi osastojen jo ennen valtiokonventsionia suunnitella, ketä asete
taan valtiokonvenlsionissa ehdok
kaiksi. Samaten olisi huolehdittava
mu idenkin ehdokkaiden suhteen sil
loinkin, vaikka jo etukäteen tiede
tään, että listamme ei vaaleissa 1äpäse. Tämän kautta toteutetaan
jäsenistömme tarkoin seuraamaan
asioita, eikä niinollen tapahdu yllä
tyksiä silloinkaan kun ehdokkääm
ine läpäisevät vaaleissa. Näitä asi
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oita kyllä valmistellaan monenmoi
sissa komiteoissa, manomalehdissä
ja yksityisissäkin keskusteluissa,
mutta lopullinen päättäminen kui
tenkin aina kuuluu osastojen työ
kokouksille.
Edellisestä seuraa vaaliagitatsionista huolehtiminen. Vaaliagitatsionin laatu vaatii tarkkaa pohdin
taa. Täytyy tarkoin tutkia kukin
olotila ennenkuin päätetään vaaliagitatsionin laadusta. Toisissa ta
pauksissa riittää yleiset kokoukset
ja agitaisionitilaisuudet, mutta toi
sen kerran vaati itään ankaraa kir
jallista agitatsionia, jota voidaan
tehdä sanomalehtien, lentolehtisien
ja pikkukivallisuuden avulla. Voi
vielä tulla kysymykseen suoranai
nen persoona-agitatsienikin, var
sinkin silloin kun osastojen jäsenet
ovat tiedollisesti ja kielitaidollaan
siinä asemassa, että voivat suullisil
la selostuksilla työtovereilleen, jo
pa asunnosta asuntoon kulkemalla
tehdä persoonakohtaista agitatsionityötä.
Kaikkien näiden lukuisten teh
tävien ohella on osastojen jäsenten
mietittävä ja keksittävä uusia agitatsionikeinoja, joilla entistä pa
remmin voidaan agiteerata jäseniä
puolueeseemme. Ja sikäli kuin eri
yksilöt keksivät hyödyllisiä agitatsionikeinoja on niistä vaihdettava
mielipiteitä ja päätettävä osastojen
työkokouksissa.
Kuten jo tästä lyhyesti esitetystä
luettelosta näkyy, on osastojen työkokouksilla työtä yllin kyllin.
Vaikka nämä kaikki tehtävät eivät
luonnollisesti satukaan samassa ko
kouksessa käsiteltäväksi, niin uu
siintuvat ne vuoden mittaan siksi
usein, että jokaisella osastolla on
tekemistä niin paljo kuin ne kerkiä
vät, jos vaan käsittävät tehtävänsä.
Useimmat mainituista asioista voi
vat olla monen mielestä kuivan
puoleisia, mutta jokaisen tulee

muistaa, että nekin k u i v a t asiat
ovat käsiteltävä ja juuri niiden oi
keasta käsittelystä riippuu koko
osaston, jopa koko puolueemmekiu
olemassaolo ja edistyminen.
Voidakseen
osastot aikanaan
kunnollisesti käsitellä kaikki tar
peelliset a .dat, täytyy osastojen
työkokoukset olla hyvin järjestet
tyjä. Jäsenistöllä tässä on ensimäinen velvollisuus. Kokouksiin
saapuminen täytyy olla täsmällistä.
Jos joudutaan odottamaan jäsenis
töä tuntikausia, niin kokouksen ai
ka jää niin lyhyeksi, että ei eliöitä
kään käsitellä asioita, vaan hutki
taan niitä menemään miten sattuu
tai jäävät kokonaan käsittelemättä.
Jokaisen jäsenen mieleen pitäisi
saada tulikirjaimin painetuksi tä
mä seikka, sillä siksi moni osasto
kärsii tästä epäkohdasta. Ja kun
osastojen toiminta kärsii, niin sil
loin siitä kärsii kaikkien muiden
kin puolueorgaanien toiminta. Ja
myöhäisestä kokoukseen saapumi
sesta kärsivät myös yksityiset jäse
netkin, ne nimittäin, jotka saapuvat
kokouksiin täsmällisesti, mutta jou
tuvat aikaansa menettämään tois
ten huolimattomien tähden. Koko
ukset tällöin muodostuvat ikäviksi
kun kokousaika venyy puoleen yö
hön, usein siitäkin sivu. Se vai
kuttaa häiritsevästi työlästen yksi
tyiseen elämäänkin, kun täytyy aa
mulla aikasin lähteä jokapäiväiseen
leivän ansaitsemiseen. Jokaisella
paikkakunnalla pitäisi tarmokkaas
ti taistella kokouksien täsmällisesti
määrättynä aikana alkamisen puo
lesta siksi kunnes se on saavutettu
tottumukseksi.
Kokousten hedelmäilliseen työs
kentelyyn vaikuttavat jäsenet tois
takin tietä. Keskusteluun osanoton
laadusta riippuu asioiden käsitte
lyn joutuisuus ja päätöksien sel
vyys. Jäsenten tulisi aina muistaa,
että pikkuasioista ei maksa vaivaa
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kuluttaa osaston yleisen kokouksen kuin jälkimäisessäkin suhteessa
aikaa, vaan on ne jätettävä asian pahasti petytään. Mitään kansan
omaisen toimikunnan suoritetta vallan voittoja ei saavuteta sillä,
vaksi. Yleinen toimintaohje riittää vaikka joka kokouksessa puheen
toimikunnalle, tarvitsematta sata johtajaa vaihdetaankin, eikä myös
lukuisen jäsenistön ruveta pohti kään sillä sanottavasti opeteta jä
maan pikkuasiaa yksityiskohtaises seniä puheenjohtajiksi, kun ei jäti. Sitävastoin suuriin kysymyk lestä seuraa puheenjohtajana toi
siin on uhrattava aikaa enemmän ja mineen seikkaperäinen arvostelu.
asian tärkeyden mukaisesti käsitel Pikemminkin puhujaseurassa voi
tävä se yksityiskohtaisemmin. Ta daan tämä opetus suorittaa monta
vallisena ilmiönä kuitenkin havait vertaa suotuisemmilla tuloksilla.
see ueanipien osastojen kokouksis
Sitävastoin tästä tavasta on mo
sa, että pieniin asioihin takerrutaan nia haitallisia seurauksia. Kun jo
kynsin hampain ja suuret asiat si ka kokouksessa aina valitaan uusi
vuutetaan muutamalla ]mhevuorol puheenjohtaja, niin hän ei kerkiä
la. Tämä johtuu epäilemättä suu saamaan sitä tottumusta, jota eh
rien asioiden tuntemattomuudesta dottomasti vaatii varsinkin suu
ja pienien asioiden liiankin perus rempien osastojen työkokouksien
teellisesta tuntemisesta. Todellisen johtaminen. Siitä johtuu sangen
voi korjata syventymällä suurem usein turhaa ajankulua ja tarpee
piin asioihin sanomalehden ja kir tonta väittelemistä puheenjohtajan
jallisuuden avulla ja jälkimäisen ja kokouksen osanottajien välillä.
hillitsemällä puhumisintoa. Jos tä Tilapäisesti puheenjohtajana toimi
mä muistetaan, niin työkokouksien va ei tunne eikä tarvitse muistaa
ajaksi riittää hyvin runsaasti kolme asioiden kaikkia puolia, varsinkin
tuntia, voipa supistua tuntuvasti niitä mitä jo aikaisemmissa koko
siitä allekin. Tällöin myöskään uksissa on käsitelty, josta johtuu
eivät kaikenlaiset hammastetut pää taaskin tarpeetonta ajankulua tar
se juurtumaan jäsenistön keskuu peettoman keskustelun muodossa.
tottumaton puheenjohtaja
dessa, sillä suurissa asioissa on J7.ikä
muutakin puhumista, tarvitsematta osaa vaatia keskustelijoilta sitä täs
hämmästellä, jotavastoin pienissä mällisyyttä
keskusteluissa, jota
asioissa ei riitä puhumista ilman useinkin asiat vaatisivat. Äänes
sitä.
ti ksien suorittamisessa joutuu täl
Mutta jäsenten ohella vaikuttaa lainen puheenjohtaja ymmälle, kun
työkokouksen hedelmälliseen työs on useampia eri ehdotuksia äänes
kentelyyn kokouksen virkailijat tettävänä. Usein ratkaistaan asi
kin, joita tavallisemmin ovat pu at alkeellisemman kokoustavati
heenjohtaja. pöytäkirjuri ja oraa mukaisesti, jossa ei suinkaan kan
ni see raaja eli esittelijä. Muutamia sanvalta pääse ratkaisijaksi, vaan
poikkeuksia lukuunottamatta on vähemmistö ratkaisee kysymyksen,
yleisenä tapana valita puheenjoh ja se tapahtuu siten, että jos on
taja kuhunkin työkokoukseen aina esim. kolme ehdotusta asian rat
kokouksen alussa, Tämä tapa on kaisuksi, niin puheenjohtaja esit
kai johtunut alkuaan joidenkin tää äänestettäväksi kaikki ne rin
kansanvaltaisiiusperiaatteiden aja nakkain ja julistaa voittaneeksi sen,
misesta ja halusta opettaa jäseniä joka on saanut enimmän ääniä.
puheenjohtajiksi. Mutta kokemus Olettakaamme, että kokouksessa on
on osottanut, että niin edellisessä ioo osanottajaa ja ne kaikki otta
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vat äänestykseen osaa. Ehdotus
no, i saa 25 ääntä, ehdotus no. 2 saa
35 ääntä ja ehdotus 110. 3 saa 40
ääntä. Tällöin tulee ehdotus no. 3
voittamaan, vaikka sitä on kan
nattanut vain 40 jäsentä 60 sitä vas
tusta issa. Onko tämä todellisen
enemmistön päättämistä ?
Oikea päättämistapa on sellai
nen, että aina äänestyksessä pan
naan kaksi ehdotusta vastakkain
ja niistä voittanut asetetaan kol
matta ehdotusta vastaan ja edel
leen samalla tavalla siksi kun kaik
ki ehdotukset on läpikäyty. Mutta
iässä tuleekin kysymykseen pu
heenjohtajan taito. Ei ole saman
tekevä niissä järjestyksessä äänes
tys suoritetaan, jollet haluta tehdä
äänestäjille vääryyttä. Esitykset
täytyy asettaa sillä tavalla vastak
kain, että hävinneet voivat äänes
tää aina lähimpänä olevaa esitystä.
Jollei puheenjohtaja osaa tällaista
ehdotelmaa tehdä niin syntyy kiu
sallinen ja pitkälle venyvä riita
äänestysesityksestä. Ja siinä usein
menevät jäsenet niin sekasin, että
päätös tulee epäonnistunut ja siitä
riittää väittelemistä vielä seuraa
vissakin kokouksissa.
Xäiden kokemusten perusteella
liitäisi jo ottaa käytäntöön käytän
nöllisempi ja osastojen toimintaa
hyödyttäväni])i tapa ja valita vaki
nainen puheenjohtaja osastojen
työkokouksia varten samaten kuin
muutkin virkailijat. Se voisi olla
samalla johtokunnan puheenjohta
ja. jolloin ei tarvittaisi sitä valita
erikseen kuten nykyisellään ollen
monissa osastoissa tehdään.
Pöytäkirjurin tehtävä 011 myös
sangen tärkeä ja vastuunalainen.
Se työ tulisi suorittaa siten, että se
kestäisi arvostelun vielä vuosienkin
kuluttua. Usein näet joudutaan
vanhoja päätöksiä penkomaan ja
jos ne on aikanaan huonosti ko
koonpantu, niin ne voivat aiheut

taa monenlaista tulkintaa. Huono
pöytäkirjon voi jokaisessa kokoukessa synnyttää suukopua. Jos
hän huolimattomasti merkitsee ko
kouksen päätökset pöytäkirjaan,
niin menee seuraavassa kokoukses
sa pitkä aika pöytäkirjan oikomi
sessa. Vielä 011 erikseen mainit
tava, että varsinkin laillistettujen
osastojen pöytäkirjat tulisi kir
joittaa aina sellaiseen sanamuo
toon, joka pitää kutinsa lain edes
sä, sillä muutoin voivat osastot
omaismiksiensa tähden joutua vuo
sia vaiilioista päätöksistä selkka
uksiin kuten järjestössämme val
linneiden
rettelöiden vuoksi on
eräille osastoille käynyt.
Xiissä osastoissa, missä organiseeranjaa käytetään asioiden esitte
lijänä, on organiseeraajan tehtävä
myös arkaluontoinen. Hänen tu
lee ennen kokousta joko johtokun
nan tai agit at sioni toimikunnan
kanssa — eri osastoissa kuuluu
tehtävä eri to imi k uuni lie — suun
nitella esitettävien asioiden järjes
tys ja jos suinkin mahdollis
ta valmistaa ne asianmukaisilla se
lostuksilla puolelta ja toiselta. Ko
kouksen työtä helpottaa, jos organiseeraaja esittää asian lyhyesti ja
selvästi ja samalla osottaa niitä nä
kökantoja siinä on otettava jo kes
kustelun alussa huomioon. Tällöin
ei tarvitse asiasta keskustella niin
yksityiskohtaisesti tullakseen se
jäsenistölle selviöksi kuin päinvas
taisessa tapauksessa. Hyvä tapa
olisi myös se, että organiseeraaja,
tai olipahan kuka tahansa asioiden
esittelijänä, vaatisi asiaa esittäväl
tä toimikunnalta, alaosastolta, tai
yksityiseltä
lyhyen selostuksen
asian eripuolista. Jollei sellaista
ole tilaisuus esittäjältä saada, niin
tulisi asiaa kypsyttää joko asian
omaisen toimikunnan tai esittelijän.
Tällainen tapa jouduttaa asian kä
sittelyä, eikä se johda mihinkään
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paasi maisuuteen, kun jäsenistö seu
raa asiaa. Jos sellaista tapahtuisi,
niin voihan sen jäsenistö helposti
oikaista.
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Tällaisen toiminnan kautta seu
raa edellämainittujen etujen ohella
vielä eräs, nousevalle luokalle omi
nainen etu, ja se on se, että nouseva
luokka luo sillä itselleen vähitellen
Ohjelmakokoukset.
1uok ka pv rk imvks iensä mukai sen
sivistyksen kaikkine eri taiteellisi
Ohjehnakokouksilla on kolmen lle puolineenkin. Tällä näet edis
lainen tarkoitus: agiteerata uusia tetään köyhälistön oman kulttuurin
jäseniä, olla puoluevalistus- ja ylei luojia, jolloin ei tarvitse aina esit
senä sivisty st ilai suu tena sekä van tää porvariston valmistamaa tai
hoille jäsenille että myös uusille detta ja muuta huvitusta.
Näitä seikkoja onkin pidetty sil
tulokkaille ja valmistaa jäsenistöä
kohottavia
huvittelutilaisuuksia. mällä ainakin Idän suurimmissa
Näissä tarkoituksissa koitetaan osastoissa. Sensijaan on useissa
järjestää ohje! iltakokouksien oh (laikoissa jäänyt toinen puoli ohjelma mah doll isiin man tarkoitus jelmakokouksista miltei unholaan.
taan vastaavaksi. Ohjelmistoon Ja se on keskustelu. Kuten jo edel
kuuluu puheet, lausunto, laulami lä on käynyt selville, on osastojen
nen. soitto, keskustelu, y. m. s. työkokouksissa niin viljalti asioi
Tärkeintä tällöin on se, että jokai ta käsiteltävänä, että ei ole aikaa
nen ohjelman suorittaja ensin va periaatteellisten ja menettelytapa
litsee esitettävänsä mahdollisim kysymysten yksityiskohtaiseen jau
man suurella huolella, pitäen sil hamiseen. lukuunottamatta sitä,
mällä ohjelmakokouksien tarkoi milloin jonkun erikoisen asian yh
tusta, eikä missään tapauksessa teydessä sellaista tapahtuu. Mut
alennu valitsemaan esitettäväkseen ta se ei riitä. Jäsenten valistumi
sellaista, joka tavalla tai toisella nen vaatii useammin tämän luon
alentaa läsnäolijoiden puoluekat- toisten kysymysten käsittelyä.
Keskustelukysymykset tulisi niin
somusta tai moraalia, ei sittenkään
vaikka se ajatteletiiattoinampaa ai ikään huolella valmistaa. Agitatsionesta huvittaisikin. Senjälkeen on nitoimikunnan tulisi jo ennakolta
esitys huolella valmistettava, sillä valita alustaja ja jos mahdollista
huonosti esitetty ohjelma on pa kaksikin, jotka sopimuksen mukai
hempaa kuin jos ei mitään ohjelmaa sesti alustaisivat kysymyksen päin
esitetä. Pienemmissä osastoissa vastaisilta puolilta. keskustelu pää
missä on tilaisuus arvostella ohjel sisi silloin heti alkuun ja muodos
man suorittajia, voidaan epäkohta tuisi se koko yleisöä miellyttäväksi.
helposti korjata, jotavastoin suu Keskustelun lopussa pitäisi päästä
rissa osastoissa, joiden ohjelmako-' aina selvään tulokseen, joka selvyy
kouksissa käy huoneen täydeltä dellään selventäisi läsnäolijoiden
osanottajia ei voi tulla arvostelu ennen ehkä epäselviä käsityksiä
käytäntöön. Niissä täytyy jäsen asiasta.
Asiata tietysti edistää, jos ohjelten itseä nostelua ja ehkä sanoma lehtiarvostelulla lisäksi päästä suo inakokouksiin valmistetaan n. s.
tuisiin tuloksiin. Kuta paremmin nyrkkilehti, kuten eräissä osastois
esitykset kullakin kerralla valmis sa on tapana. Sen välityksellä
tetaan, sitä enemmän esittäjät ke ovat jäsenet tilaisuudessa kehittä
hittyvät yleisön mukana ja se ei ole mään mielipiteittensä esittämistä
vähäinen hyöty toiminnallemme,
kirjallisessa muodossa ja senkautta

392

SAKEN IA

kehittyy sanomalehtikirjeenvaihtajia.
Sanalla sanoen, kunnollisesti jär
jestettynä ja ankaraa itsearvostelua käyttäen muodostuvat ohjelmakokoukset mitä arvokkaimmiksi
välineiksi
luokkataistelussamme.
Jokaisessa osastossa pitäisi niitä
järjestää ja missä ei vielä käsitetä
niiden arvoa, tulisi ylempien or
gaanien vaikuttaa osastojen jäse
niin siten, että nekin oivaltaisivat
tämän tärkeän toimintamuodon ar
□

von. Tällaisia kokouksia pitäisi
pitää vähintäin kerran kuussa, ei'
kä enempää kuin kahdesti kunakin
kuukautena. Jos ohjelmakokouksia pidetään kovin harvoin, eivät
ne tuota toivottuja tuloksia ja taas
liian usein pidettynä ne menettä
vät yleisön silmissä arvonsa. Mo
lempia äärimmäisyyksiä tässäkin
asiassa pitäisi siis välttää.
Scuraavassa osastojen toimikun
tien ja alaosostojen toiminnasta.
W. B.

□

□

□

Äidilleni
K ir j. E lin N . K a u to n e n
A in’ säilyy mielessäni aatos hellä:
Se k u v a s i un, ä it i a r m a in m u n i
S a a n m u isto is sa n i jo s k u s lä m m ite llä
e lä e n e n tis h e t k e t k a n s s a su n .
S a h e llit, h u o le h d it j a h o iv a s it
j a n o s tit s illo in , k u n m a k o m p a s tu in .
M u a ä id in le m m o lla s i s u o je lit
j a s ilm is t ä s i lä m m ö n k ie lt ä lu 'in .
N iin o lit a a r r e k ö y h ä n k o tlm a ja n .
s a s ie llä la h jo it en si o n n e n m u r u t
J a lo ih d it la p s ille s i k u k k a - a ja n , —
s in ä p ä ne y k s in k a n n o it s u r u t.
K u n k ie r t ä m ä h ä n lä h d in m a a iim a t a .
s ie lu u s i se s illo in k o v in k o s k i;
s a s lu n s s it J a n e u v o it m u t k a a ja t a .
S a ir a a n k a iv u a o li ä id in p o sk i . . .

On m o n ta p it k ä ä h ä m ä r ’ -v u o t ta v ie r r y t.
n iis s ’ t u s k a a tu n te n u t oon m o n en m o n ta ;
on m o n i k a ip u u n k y y n e l s ilm ä ä n k i e r r y t
m u istam aa n i s u a — u n o h tu m a to n ta .
Oi ä it i! N ä h n e n k ö m a s u a vielä! k e r ta
e n n e n k u in s a a v u t a t sen s y v ä n r a u h a n ,
k u n o s a s ' s o u ta n u t oot elo n m e r ta
Ja o s a k s e s ’ s a a t ik lle v o n la u h a n , , , ?
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