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olisi kysymys takaisinpalaamisesta rajoitettuun tunnustuksel
liseen käsitykseen vaan ainoastaan sen teistisen filosofian 1) 
tunnustamisesta, joka mainitun lain säätämisajalla täytti aika
kauden parhaimmat miehet. Määräyksissä sanotaan vielä: 
opettajan tulee siveysopetuksessaan osoittaa niitä velvolli
suuksia, jotka ovat kaikille yhteisiä, eikä dogmeja, jotka niitä 
eroittavat, kaikki teolooginen (jumaluusopillinen) tai filosofil- 
liskristillinen esitys on opetuksessa pidettävä kaukana; koulun 
puolueettomuus, oppilaiden nuori ikä ja vanhempiin nähden 
olevan luottamusasema kieltävät osaltaan kukin yhtäläisesti 
menemään tämän rajaviivan yli.

Ensi kädessä tulee opettajan opettaa niitä velvollisuuksia 
ja periaatteita, joita laki on asettanut jokaiselle elämänoh
jeeksi. Hänen tulee vielä opettaa niitä siveysperiaatteita, jotka 
ovat yhteisiä kaikille filosofillisille järjestelmille, tärkeitä jokai
sen sivistysyhteiskunnan olemassaololle, juuri näitä tulee 
hänen etupäässä, kädestä pitäen, esimerkeillä käytännöllisestä 
elämästä havainnolliseksi tekemällä, opettaa tätä siveysoppia, 
jota Ferry itse useasti kuvasi »vanhaksi hyväksi isiemme ja 
kaikkien kunniallisten ihmisten siveysopiksi».

Tietysti on otettava huomioon, että juuri näiden mää
räysten kautta siveysopetukselle jää yleensä ahdas liikunta
tila, mutta toisaalta näyttää nämä rajoitukset johtuneen kou
lun puolueettomuus periaatteesta, sekä myöskin siitä, että 
katsoen lasten nuoreen ikään ja heidän myöhemmän kehi
tyksen vaillinaisuuteen nähden, heille tulee opettaa vain yksin
kertaista, itsestään ymmärrettävämpää, ainoastaan yleisiä tietoja.

Tärkeimpänä todistuksena jota uuden koulun saavu
tuksia vastaan yleisesti esitetään, on nuorison yhä kasvava 
rikollisuus. Tilastojen nojalla on väitetty, että nuorten hen
kilöiden tekemät rikokset ovat viime vuosien kuluessa lisään
tyneet 75 % , kuitenkin pistää tässä jo  vastaväitekin esiin. 
Kun nykyään jokainen vähäpätöisinkin rikos, jokainen mität
töminkin tuomio otetaan tilastoon, ei siitä 75  vuotta sitten 
ollut puhettakaan. Tilastollista vertailua ei siis tässä tapauk
sessa voida pitää luotettavana. Nuorison peittämättömän 
villiintymisen painavimmat syyt piilevät maalaisväestön tul- 
vaamisessa suurkaupunkeihin, yhteisasunnoissa, viettelyksissä 
kadulla, jossa nuoret henkilöt aivan yksinkertaisesti sietä
mättömien kotien tähden ovat pakoitetut oleskelemaan. Sano
malehdistön huono vaikutus, joka häväistyskertomuksillaan 
myrkyttää lukijan mielikuvituksen on myöskin mainittava. 
Kaikki nämä vaikuttimet ovat ilman maallikkokoulua syynä 
nuorten rikollisten prosenttiluvun kasvamiseen.

V. 1889, toimitettiin opetusministerin toimesta tiedus
telu, jonka johdosta koulunjohtajilta saapuneista vastauksista 
otamme joitakin, jotka ovat pidettävät täysin luotettavina.

Erään koulunjohtajan vastaus kuului: Äidit, jotka alussa 
katsoivat siveysopetusta epäilyksellä, kiittävät sitä nykyään 
yhteen ääneen. He ovat onnellisia nähdessään mitä parhaim
man käytöksen, hyvän ja kunnioituksellisen esiintymisen siir
tyvän lastensa kanssa koulusta kotiin, harvinaista auttavai
suutta, sydämmellistä tottelevaisuutta, innokkaampaa harras
tusta olla hyödyllinen niille, joita he rakastavat. Yksityisten 
poikien välillä on syntynyt jalompi toveruushenki, samoin 
myös hienoksi kehittynyt herkkyys kyöhiä kohtaan, joille 
he mielellään antavat almuja».

Eräs koulunjohtaja St. Mihielistä lausuu: lukuvuonna 
1883— 84 joutui kaksi koulun 70:stä oppilaasta kiinni var
kaudesta, vuonna 1885 edelleen 5 hedelmävarkauksista; siitä 
lähtien on koulumme oppilasluku tullut kaksinkertaiseksi, 
mutta ei koskaan ole ollut valittamista tällaisista välikohtauk
sista. Siveysopetus oli tuottanut hedelmänsä».

Lainlaatijain toiveet toteutuivat valtiollisessakin suhteessa. 
Opettajista on tullut uuden valtiojärjestelmän innokkaimpia 
esitaistelioita; he pitävät koulua omana työnään, jota heidän 
on suojeltava kaikilta sen vihollisilta, ja opettajien kanna-
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tuksen ansioksi on suuremmaksi osaksi luettava se, että 
Ranskan tasavalta on maaseudulla saanut lujan ja vakavan 
jalansijan.

Professori Belot on toimittamiensa tarkkojen tutkimus
ten perusteella tullut siihen johtopäätökseen, että tunnus
tuksellisuudesta vapaata siveysopetusta ei voida hyljätä jo  
senkin tähden, kun tunnustuksellisia opinkappaleita ei enään 
ihmisten kesken yleisesti hyväksytä, koska lapset perhepöy- 
dän ääressä kuulevat oppeja, jotka ovat vastakkaisia tunnus
tuksellisille opeille, ja koska niin horjuville perusteille ei 
voida rakentaa siveysperiaatteita, joiden olemassa olo on 
yhteiskunnallinen välttämättömyys.

Belot koettaa vielä osoittaa maallikkosiveysopetuksen 
erehdyksestä sikäli, kun se jumaluusopin perusteiden sijaan 
on tahtonut asettaa filosofillis-dogmatisia perusteita.

Elämästä itsestään ja  sen välttämättömyyksistä on luo
tava se uusi positiivinen (todellinen) siveysoppi.

Suom. Johanna.

Köyhälistö ja kunnallinen toiminta.
Tpöroäen tpjpm pstä ei ratta ista  tajutontaan roaltiolli- 

fella toim innalla, ci pffistään jillä, että täpb ään  äänestä- 
m äsjä tpöroäen efjboffaita ebustuntaroaaleisja ja jitten jää- 
bään obottam aan tunnes ihanne i)f)teis!unta roalmiina astuu  
tesfellemme. tlpöroäen tpjpmps tosfettelee m onta eri alaa  
phteisfuntajärjestelmäsjä ja  erittäinfin funnallisoloisja jotta 
om at ebelteen tuten roaltiollijentin olot tähän jaaffa pfjino- 
m aan  olleet porroarillisten täjisjä. lluji funnallislafi, jota 
on ebnstunnasja l)i)toätjt)ttt), mutta jota ci ole ebes jenaa- 
tista eteenpäin »arm ollista" roahroistusta jaam aan , näpttää  
fouoasti peloittaroan porroarillijia.

HItitä taittia  tunnallisajalla tooitaijiin tpöroäen par- 
haafji tet)bä jätä  m uutam ia täsjä  ejimertfejä.

R unta on juurefji ojatji itjenäinen tjallintopiiri roalti- 
osja, jiis oja roaltiota. R unta tooi päätoim ista itje järjes- 
tää  om an jijällijen eläm änjä, je jaa roalita omat roirfaili- 
janja, tunta jaa roeroittaa tuim an alueella ajam at tanjalai- 
jet ja täp ttää  tulot funnan pljteijiin menoihin. HBaltio jc= 
taantuu nptpään tpllä ujeijiht tunnan jijäijiin ajiof)in tuten 
järjestptjen pitoon, (poliijijärjestelmä), ral)aajioil)in p. m., 
mutta jittentin on tunnolla toiminta matjbollijuutta. S färoä  
m aan  on, että nptpisten äänioiteus olojen roallitesfa on toto 
tunneliisi)allinto toneisto järjestetty mitä roirfaroaltaijem- 
p aan  heitteen. Runnallijet roirtamiel)et om at tuten tuttin- 
taa t om asja m altatunnasjaan, l)e fatjoroat että funtalaijet omat 
heitä roarten, eim ättä l)c tuntalaijia marten, tunnan ääni- 
roaltaijet hoitam at tunnan ajioita oman luotfanja ebutji. 
S en  m utaan om at ajetetut t u n n a l l i j e t  t u l o l ä h t e e t .

R uunilla on itjellä oiteus roeroittaa jäjeniään funnan 
tarpeiben m utaan. Hilutta tunnot rooijimat hanttia muita- 
fin tuloja ottam alla haltuunja erinäijiä tuloja tuottamia liite- 
haaroja, om aam alla maafiinteimistöjä p. m. joten roeroa ei 
tarroitjeiji funnan jäjeniltä fan taa niin paljoa. Hilutta por- 
roarillifet funnallis$allitufjet eimät ole menetelleet jiten. (£ji= 
merffinä funnan roaltuustojen menettelpstä tällä alalla mai- 
nittafoon, että §eljingisjä jenlainentin liitehaara tun raitio- 
tieliifenne, on luoroutettu phtiölle 5 0  muobefji. Ren mä- 
h ääfään  tuntee f>eljinfiä pm m ärtää miten tuloa tuottama 
liite raitiotieliifenne on ja  että jen ottaminen funnan h<tl= 
tuun olifi jäm ällä merfinnpt tunnolle runjasta tulolähbettä. 
Hlaitiotielafon a itan a ejitettiinfin rooimaffaita roaatimutjia 
liitteen ottamijesta faupungin haH»un. mutta roaltuusto, 
jonfa jäjenisjä eli raitiotie phtiön ojaffeiben omistajia, rienji 
tefemään raitiotiephtiön fansja faupungin puolesta 5 0  rouo- 
ben jopimufjen, joten ei roapaanpifaan faupungin roaltuusto 
jaa liitettä taupungin hitostaan ennen rouofraajan loppua, 
tläten mainittu roaltuusto jäm ällä ajaa omia etujaan.



192 T y ö l ä i s n a i n e n

kaupungin faumstufftin uljraa roaltuusto mielettömiä 
fummta, mutta fun faumsiuffta teljbään gffinom aan ieslelle 
faupungia, ftiljen ofaan misfä roaraffaam pi fanfanatnes 
afustaa, niin toituu fitiäftn jofo roälillifestt tai roälitiömästt 
juuri roaraffaam m tlle fanfanameffille etuja, kaupungin  
fustannuffella laitetaan fapaffafjuoneita ja Ijuroittelupaiffoja 
Ijerrasfaifille, jamoin laitetaan fglpplaitoffet tomeitji, jotta ne 
roetäifiroät pleijöä puoleenfa, jillä fglpproieraista ja  matfusta» 
jista i)i)ött)i) fofo porroartsluoffa. 5\un fglpplaitoffesfa on 
paljon fplpproieraita, faaroat tulojen om istajat torteita rouof» 
ria, tauppiaat faaroat juuret m äärät fetä plellifgps» että 
ru otataroaraa mppbpffi j. n. e. SRutta fun roarafas fäätp 
täten f)öi)ti)i) tästä  liitteestä, niin tpötäteferoä luotta fen fi= 
jaan faa roaljinfoa. (Enfiffifin foljooroat rouofrat, fun Ijuo» 
neen fpfrjntä fasroaa, ru ofataroarat fallisturoat, polttojen 
ppfpesfä ennallaan.

SlRutta tun faupunfia näin faunistellaan niin lifää je 
menofääntöjä tjuim aaroasfa m äärässä , ja fun ei faupun» 
gille ole muita tulolähteitä fun tonttien m ppnnistä ja  joista» 
fin pienemmistä tori rouofrisia niin täptpr» faiffi funnan  
tulot fan taa funnallisroeroina. 3 a  tun roeroperuste on 
ufeammasfa paifasfa I) pro in alhainen niin joutuu haitoin» 
p aatin  p olttaa nauttim a m affam aan n äitä  menoja. (£fi= 
merfiffi §>elfmgisfä on roetoäprt fohonut jo 1 7  mf. ftun  
taffeeraususlautafuntiin roalitaan enimmäffeen roaraffaiben  
ebustajia niin taffeeraus tulee mpösfin fen mutainen. Hiinpä 
faabaan työmiehen tulot tietää airoan pennilleen, fun ote» 
taan  tehtaan fonttorista felroä; täten faa tpömies m affaa  
funnallisroeroa jota plitpötunnin anfiostafin jota mastoin  
porroarillisten tuloja on mat)boton m äärä . 3 0S roirfamies 
taffeeratataan palfastaan , niin tuta rooi m ääritellä hänen 
firouanfionfa. S iis  funnan menoihin faa tpöroäestö ottaa  
fuhteellifesti ofaa paljon rasfaam m in tuin roaraffaam pi luotta.

3 o s  funnan hallinnosfa olifi tpöroäen p arasta  tarfotta» 
roia henfilöitä, niin enfitfifin olifi fjanfittaroa tulolähteitä 
m uualta eitä turroaubuttaroa pffinomaan roerotuffeen. Sen» 
laifet liifehaarat, jotta om at roälttäm ättöm ät jofaifelle futen 
fäljfö ja faafulaitoffet, roefijohbot, raitiotiet, apteefit, pantti» 
liitteet, paloroafuutuffet p. m. joita npfpään pffitpifet ja  ph» 
tiöt juurella menestpffellä hoitam at, olifi otettam at funnan  
huostaan. SBerojärjestelmä on faataroa uufituffi, jotta pääs» 
täifi fäfiffi pääom iin ja  anfiottoman arm on noufuun ja faa» 
taifi tunnolle tafafin fe mitä funnan fasroamifen tai mui» 
ben olufuhteiben maifutuffesta on tehonnut Ijutmaaroasfa 
m ääräsfä  ilman om istajanfa pienintäfään ponnistusta. © =  
fä tuten npt tapahtuu, että funta faa puolestaan m affaa  
pffitpifille ofanfa. (ffimerffinä m ainittafoon miten Irjelfm» 
gisfä noin 6 0  muotia fitten mpptiin npfpinen feurahuoneen 
tontti fuubentuhannen m arfan hinnasta, m aan npt fun 
faupunfi tarmitfi itfe tuon fatnan tontin, niin fe fai m affaa  
fiitä fuufifataa tuhatta mf. ilman muutoffia rafennuffisfa. 
3 o s  faupunfi ei olifi tontteja alunpitäin mppnnpt, m aan  
rouofrannut, niin filloin olifi faupunfi ollut tilaifuubesfa fo= 
hoitam aan rouofraa aina fen mufan fun m aan  arm o fo= 
honee faupungin ja liifeelämän fasroaessa. SBaan npt 
menee tuo rooitto pffinomaan liifemiesten tasfuun.

S affasfa  fertoo 21boIf Damafcljfe firjasfaan „funnallis» 
politiifan tehtäm istä" oleman m aalaisfuntia, joilla on niin 
poljon fiinteistöjä ja m aaom aifuutta, että he faaroat fiitä 
niin paljon tuloja että fe riittää faiffiin funnan menoihin 
ja riittää roielä jafaa  funnan jäfenillefin. (Sttä funnan  
omaifuutta filloin hpmtn Ijoibetaan, on luonollista että ma» 
roja on fäpttää fefä fimistpffen että termepben hoitoon on 
itfestään [elroää.

S eu raaroasfa firjoituffesfa efitän m itä funta moifi tehbä 
fimistpffen ja  termepben fohottamifeffi piirisfään.

SDliina S.

Kasvatus ennen synnyttämistä.

Hans Freimarkin mukaan.

Yleensä ryhtyvät vanhemmat tai erikoisesti äidit kas
vattamaan lapsiaan vasta silloin, kuin tämä maailmaan tul
tuaan ensi kerran tuntuvammin häiritsee vanhempien yksi
tyistä hyvinvointia. Joskus tapahtuu tämä aikaisemmin, jo 
lapsen ensi itkusta, joskus taasen myöhemmin, kun ensin 
on tyydytetty lapsen kaikki mielijohteet, niin että siitä on 
tullut kotityranni. Kummassakin tapauksessa riippuu se van
hempien yksilöllisyydestä.

Kun lapsissa ei tähän saakka ole kunnioitettu yksilölli
syyttä, vaan pyritty muodostamaan niistä kuuluisia poikia 
ja  siveitä tyttäriä, niin on sitä suuremmalla ilolla tervehdit
tävä nykyään jo  havaittavissa olevaa pyrkimystä kasvatukseen 
ennen synnyttämistä. Tosin vielä nytkin vanhemmat koet
tavat saada lapsistaan kuuliaisia ja  siveitä, mutta se tapahtuu 
toisessa ajatuksessa, joten sen vaikutuskin on toisenlainen. 
O n lakattu pitämästä jokaista epämieluista esiintymistä pa- 
hankurisuutena ja  koettaessaan vieroittaa lapsesta jotain sie
tämätöntä, tapahtuu se niin, ettei lapsen yksilöllisyyttä saa
teta vaaranalaiseksi eikä tukahutetuksi. Näyttää kuitenkin 
siltä, että moni omituisuus lapsessa on jo  imeytynyt lap
siin, jos kohta ne eivätkään ole muuta kuin vanhempien 
huonoja tottumuksia. Goethen lause: meillä olisi kasvatet
tuja lapsia, jos meillä olisi kasvatettuja vanhempia, on enem 
män kuin totta. Määrätyssä suhteessa ovat lapset aina kas
vattajansa peilikuvia, sillä kasvattajan huonot sekä hyvät 
ominaisuudet siirtyvät lapsiin. Kokonaisuudessaan voi kui
tenkin joku taipumus toisen vaikutuksesta muodostua täy
dellisemmäksi tai heikontua tai myöskin vahvistua. O m i
naisuus, joka meissä on siedettävä, voi lapsissamme esiin
tyä elinvoimaisempana ja tulla siten sietämättömäksi.

Mutta tätä siirtymistä voidaan estää ja katsoen siihen 
läheiseen yhteyteen, joka äidin ja sikiön välillä ei ainoas
taan ruumiillisessa vaan myöskin henkisessä suhteessa ras
kauden aikana on olemassa, on tällainen ennakkokasvatus 
välttämätönkin. Samoin kuin kreikkalaisten, jotka asettivat 
huoneisiinsa kauniita kuvapatsaita, tulisi meidänkin äidin 
sielun ja mielenlaadun kautta vaikuttaa lastemme sieluihin ja 
mielenlaatuun samoin kuin ruumiiseenkin. Tätä kasvatusta 
voitaisiin käyttää tulevan sukupolven täydellisyttämiseksi ruu
miillisessa sekä henkisessä suhteessa. Nykyään annetaan 
kyllä äideille raskauden aikana neuvoja vaatetukseen, ruu- 
miinhoitoon, ravintoon y. m. nähden, mutta harvoin osoi- 
tettanee järkiperäisen henkisen hoidon tärkeyttä. Niitä har
voja poikkeuksia lukuunottamatta, jolloin äitiysvaisto herää 
jo  aikaisemmin, jolloin miestä tuntematta jo  ajatellaan lasta, 
omaa lasta, eivät äidit yleensä raskauden aikana, olkoonpa 
he kansannaisia tai sivistyneitä, kiinnitä paljokaan huomiota 
tähän suhtautumiseensa. Työläisnaisen on vaikea suojella 
itseänsä huonoilta vaikutuksilta. Parhaammallakaan tahdolla 
ei hän voi välttää kuulemasta tai näkemästä raakuuksia tai 
tekemättä itse niitä. Mutta vieläkin vahingollisempaa on, 
kun äidit sivistyneissä säädyissäkin laiminlyövät velvollisuu
tensa tulevaa ihmistä kohtaan, käyttämällä raskaudentilaansa 
oikutellakseen, huolimatta siitä, että tämä oikullisuus on mitä 
turmiollisinta lapsen luonteen muodostumiselle. Täm ä kaikki 
tapahtuu joko kevytmielisyydestä tai tietämättömyydestä. Tu
tustuakseen kuitenkin näihin kysymyksiin, ei tarvita paksu
jen nidoksien tutkimista, vaan yksinkertaista ajattelemista. 
Kun äiti on tietoinen siitä, että hänen tulee suojella itseänsä 
ruumiin vammoilta, jos ei hän tahdo vahingoittaa kohdunsa 
hedelmää, niin tulisi hänen myöskin olla tietoinen siitä, että 
samoilla perusteilla hänen on myös suojeltava itseään hen
kisiltä vaurioilta.

Työläisnaiselle, joko hän sitten on aviollinen tai avio
ton äiti, ovat melkein kaikki mahdollisuudet tällaiseen lap-


