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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Sirola-opiston lähes viisikymmentä vuotta toimineen äärivasemmiston kansanopiston ensisijaisena tarkoituksena oli Suomen kommunistisen
puolueen (SKP) ja Suomen kansan demokraattisen liiton (SKDL) jäsenten sekä toimitsijoiden, eli kaadereiden kouluttaminen. Sirola-opisto oli
ainutlaatuinen monessakin mielessä, ei vähiten siksi, että kommunistinen opisto sai porvarilliselta Suomelta virallisen hyväksynnän
valtionapuna. Sirola-opisto lopetti toimintansa vuonna 1994.
Tutkielmani aiheena on Sirola-opiston perustaminen ja ensimmäiset viisi toimintavuotta. Kommunistien nousu kielletystä liikkeestä
hallituspuolueeksi mahdollisti opiston perustamisen vuonna 1946. Tämä tuskin olisi ainakaan samassa laajuudessa onnistunut muutamaa vuotta
myöhemmin. Opiston ensimmäiset toimintavuodet olivat suuren innostuksen aikaa. Myöhemmin toiminta vakiintui, mutta vuosien myötä
hyökkäykset opistoa vastaan lisääntyivät.
Tarkastelen työssäni opiston perustamisvaiheita ja ensimmäisten toimintavuosien tapahtumia. Käyn läpi mm. opiston opettajien taustoja ja
ristiriitoja, opiston vastustajien toimintaa ja opiston muuttoa Vanajanlinnaan. Tutkin tarkemmin, mitä opistossa opiskeltiin, ja myös mikä oli
koulutuksen merkitys kommunisteille yleensä. Opiston tuolloin käyneiden oppilaiden haastattelujen kautta olen pyrkinyt selvittämään heidän
mielipiteitään opistosta ja sen opetuksesta. Olen pyrkinyt myös selvittämään Sirola-opiston merkitystä vasemmistolaiselle työväenliikkeelle
sodan jälkeisinä tapahtumarikkaina vuosina. Näinä vuosina kansandemokraattinen liike koki äärimmäisen toivon, mutta myös äärimmäisen
pettymyksen tunteita.
Tärkein työssä käytetty arkistolähde on Kansan arkistossa sijaitseva Sirola-opiston arkisto. Olen käyttänyt tutkimuksessa hyväkseni myös Teemu
Oinosen vuonna 1976 kirjoittamaa opiston historiikkia ja opiston vuosikirjoja sekä eräiden opiston käyneiden vasemmistolaisen liikkeen
johtajien ja toimitsijoiden muistelmia ja elämänkertoja. Viiden ensimmäisen vuoden oppilaiden haastattelut muodostavat tärkeän lisän lähteisiin.
Kommunististen puolueiden koulutuksesta on lähteenäni toiminut Marja Kivisaaren tuore väitöskirja.
Sirola-opisto pysyi SKP:n ohjauksessa, vaikka se muodollisesti olikin Yrjö Sirolan säätiön hallussa. Opisto oli ennenkaikkea puoluekoulu,joka
koulutti vasemmistolaiselle liikkeelle uskollisia työntekijöitä. Oppiaineiden rungon muodostivat yhteiskunnalliset aineet, joita opiskeltiin
marxilaisen maailmankatsomuksen hengessä. Vaikka useimmat oppilaat olivat omaksuneet vasemmistolaisen aatteen jo äidinmaidossa,
koulutuksella pyrittiin syventämään ideologista sitoutumista aatteeseen ja liikkeeseen. Opiston laajaan opinto-ohjelmaan kuului myös
yleissivistäviä aineita, joiden tarkoitus oli sivistää vähän kouluja käyneitä opiskelijoita, mutta myös helpottaa teoreettisempien aineiden
omaksumista.Opistossa ei opiskeltu vallankumouksen tekoa, kuten vastustajat kuvittelivat. Opistoa valvottiin opetusministeriön toimesta ja se oli
kansanopisto muiden kansanopistojen joukossa.
Haastattelemani oppilaat ovat olleet tyytyväisiä opiskeluaikaansa. He ovat painottaneet opiston yleissivistävää vaikutusta ja hyvää toverihenkeä.
Oppilaat ovat korostaneet myös opiston suurta merkitystä sekä itselleen, että koko vasemmistolaiselle työväenliikkeelle.
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