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Luokkakasvatuksen Alkeistyössä

BERKELEYN Työläisten Kehitys seuran sun
nuntaikoulu alotti toimintansa tammikuun 
18 päivä, tänä vuotena. Sitä pidettiin per

heasunnolla, koska oppilaita tuli vain pieni 
joukko. Vaan innostusta ja opinhalua löytyi 
tuostakin pienestä joukosta. “Kipinästä tuli 
syttyy”, sanotaan.

Opettajina toimivat Kehitysseuran valitsemat 
sunnuntaikoulukomitean jäsenet. Koulua pidet
tiin joka sunnuntai kello 9—11 aamupäivällä 
toukokuun loppuun saakka. Oppiaineet olivat: 
Ensimmäinen tunti suomenkielen opetusta; toi
nen tunti ohjelman suorituksen opetusta tai 
sitten keskustelua lasten kesken luetun kerto
muksen johdosta.

T e h t i i n p ä  kerran pitkä kävelymatkakin 
etäämmälle, yleiseen puistoon. Pienemmät lap
sista vietiin autolla, isommat kävelivät. Siellä 
saivat lapset mielinmäärin leikkiä ja tehdä ha
vainnoltaan luonnosta. •

Suomenkielen otimme oppiaineeksi siitä syys
tä, koska meistä monikaan ei kykene opetta
maan lapsillemme luokkataisteluoppeja englan
ninkielellä. Muutenkin on lapsille hyödyksi op
pia sekä puhumaan että lukemaan ja kirjoitta
maan muutakin kuin englannikieltä. Oppikirja
na käytettiin kirjaa “Nuoriso, oppi ja työ.” Se 
onkin yksi parhaimpia oppikirjoja työläisnuori
solle. Tavausharjoituksissa käytettiin apuna tau
lua, sillä useat lapsista alottivat suomenkielen
sä aakkosista.

Helppotajuinen alkeisoppikirja eli toisin sa
noen aapinen olisi suurena apuna vasta-alka
ville harjoittelijoille. Pitkien suomenkielisten 
sanojen lausunto oli kokolailla vaikeaa joille
kin lapsille, vaan luja tahto ja innostus voittaa 
aina. Niinpä nämäkin sunnuntaikouluiapset 
ihastuttivat yleisöä Kehitysseuran iltamissa lau
luillaan ja runonlausunnallaan selvällä suomen
kielellä. Kaksi tuntia viikossa on aivan liian 
pieni aika, vaan halukkaat lapset oppivat siinä
kin ajassa ihmeteltävän paljon.

Ehkäpä mekin saamme kesäkoulun tai nuori- 
sokurssit tänne Califoniaan, toivottavasti jo en
si kesän ajaksi. Se on tiedonhaluisten työläis- 
lasten toivomus täällä Berkeleyssä. Sen toiveen 
toteuttamiseksi tarvitaan myös aikuisten työ- 
läistovereitten innostusta ja toimintaa nuori
somme kasvatustyön edistämiseksi. Vallassaole- 
va luokka tekee kaikkensa yleisten koulujen ja 
muiden laitostensa avulla kasvattaakseen lap- 
sistamme kuuliaisia, tyytyväisiä orjia teollisuus- 
pohatoille.

Työläistoverit kaikkialla! Lakatkaamme ja 
jo laiminlyömästä lastemme luokkakasvatusta. 
Meidän velvollisuutemme on kasvattaa heistä, 
ei orjia, vaan ihmisiä, tietoisia, vain rehellistä 
yhteishyödyllistä työtä kunnioittavia, ainoas
taan työläisten solidarisuuteen luottavia miehiä 
ja naisia.

Heidän on tulevaisuus. S. H.
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