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Kasvatus ohjattava yhteiskunnallisia oloja varten.
Työväen koko järjestötoiminta on valmistelua 

lopullista päämäärää, yhteiskunnallista vallanku
mousta varten. Valtiovallan valtaaminen ja  en- 
nenkaikkia sen käyttäminen vaatii pitkäaikaista 
valmistelua, jotta emme lopullisessa yritykses
sämme epäonnistuisi. Olemmehan niin paljon 
saaneet olla mukana, että tiedämme, miten paljon 
yhteiskunnallisten olojen uudestaan järjestäminen 
ja  hoito vaatii. E i riitä, että huudamme porvaril
lisen yhteiskuntajärjestelmän mädännäisyyttä, 
joka järjestelmä olisi sääli
mättä alaslyötävä, vaan meil
lä täytyisi olla samaan aikaan 
taitavia rakentajia, uuden 
luojia, jotka pystyisivät van
hasta käyttämään hyväkseen 
mitä käytettävää on ja  luo
maan uutta lisää. Hajoittaa 
kyllä osastaan, rakentaminen .
011 vaikeampaa varsinkin kun 
tahdottaisiin saada aikaan 
ihannevaltio, jonka mallia ei 
edes ole, se on luoda aivan it
senäinen. Mutta uuden ra
kentaminen vaatii taitavia ra
kennusmestareita, vaatii ai
voja, jotka pystyvät itsenäi
seen ajatteluun ja  toimintaan.
Kansa, jonka täytyy ajatella 
toisten aivolla ei ole oma her
ransa. Porvaristolla on se etu 
nyky-yhteiskunnassa, että sil
lä on vuosisatojen sivistys 
hallussaan.
voimaa osataan edullisesti käyttää, pitää tietoi
suuden, sivistyksen ohjata voimaa.

Tosin äkkijyrkät sanovat olevansa valmiit mil
loin tahansa ottamaan valtiovallan käsiinsä us
koen, että "kyllä työ tekijänsä opettaa” . Heidän 
taholtaan leimataan jokainen, joka nykyisenä 
aikana hoitaa jotain porvarillisen yhteiskunnan 
tehtävää, työväenasian kavaltajaksi, petturiksi, 
joka enemmän vahingoittaa kuin hyödyttää työ
väenliikettä. Tämä oppisuunta ei kuitenkaan voi 
olla oikea, sillä miten kävisi silloin, jos yhteiskun
nallinen vallankumous todella tulisi ja  työväen 
valtakausi alkaisi? Oltaisiinko silloin pakoitettuja 
kaikkiin tärkeimpiin tehtäviin sijoittamaan por
varillisia henkilöitä? Toisin sanoen, työväestön 
pitäisi ajatella porvarillisen käsityskannan omaa
villa aivoilla, ja  kuitenkin voi aivojen työ usein 
olla suuremmasta merkityksestä kuin ruumiillinen 
työ. Kunnallisessa toiminnassa on havaittu, mi
ten suuri puute on kunnallisista toimihenkilöistä, 
kun sielläkin, missä työväki on kunnanvaltuus

toissa enemmistönä, täytyy pitää porvarillisia vir
kailijoita koska työväen piireissä ei ole henkilöitä, 
jotka omaisivat ne tiedot, mitä toimi edellyttää. 
Ja  tällainen menettely vaikeuttaa suuresti työväen 
toimintaa lopullisen päämäärän suhteen.

Usein tuntuu kuin työläispiireissä ei oltaisi kyl
lin selvillä siitä, mihin tulevaisuus meitä velvoit
taa. Olen monasti miettinyt, mihin ovat joutuneet 
ne lukuisat työläisperheiden lapset, -jotka vanhen- 
pansa ovat kouluuttaneet, ovatko he hävinneet por

variston joukkoon, muutta
neet vastustajain leiriin tais
telemaan esi-isiensä hartaim- 
pia pyrkimyksiä vastaan. 
Vain harvat ovat heistä kuul
leet verensä ääntä ja  jatka
neet kanssakäymistä työväen
luokan kanssa. Useimmat 
ovat hautautuneet johonkin 
näkymättömään koneelliseen 
työhön johonkin konttoriin 
t.m.s. ja  kuitenkin kaivataan 
käytännön ihmisiä yhteiskun
nallisia toimia varten. K asva
tuksessa kuten muussakin 
ovat olevat olot otettavat huo
mioon ja  kasvatus ohjattava 
tarpeita tyydyttämään. Kun 
katselee elärpää, havaitsee, 
että esimerkiksi koulut, las
tentarhoista oppikouluihin 
saakka ovat porvarillisten 
opettajain vaikutuksen alai

sia. Ammattien apulaistarkastajiksikaan ei ole 
kaikissa paikoissa saatu työläisjäseniä vaikka vaa
timukset eivät ole suuret. Lastenkodit, kunnallis
kodit odottavat johtajiaan työväen joukoista, 
mutta kaikki nämä toimet vaativat pohjasivis- 
tystä, vaativat erikoisvalmistusta ennenkuin niitä 
kykenee kunnolla täyttämään.

Useimmat työläisvanhemmat jotka ovat lapsiaan 
kouluuttaneet, ovat lähteneet siitä, että lapsi aikui
seksi vartuttuaan pääsisi johonkin virkaan, johon
kin paremmin palkattuun toimeen. Vanhemmat 
ovat itse kärsineet työväenluokan huonosta ase
masta ja  tahtoisivat siitä lapsensa pelastaa. Itse 
pääasia: koko työväenluokan aseman kohottami
nen, jotta kaikkien työläisten asema tulisi parem
maksi ei ole sillä autettu joskin yksi ja  toinen siir
tyy toiseen luokkaan. Olisi siis lähdettävä siitä, 
että vanhemmat, jotka näkevät mitä tarvitaan käy
tännöllisessä elämässä, koittavat ohjata lapsiensa 
kehitystä olevia oloja varten, kuitenkin ottaen huo
mioon lapsen luontaiset lahjat ja  taipumukset, 
jotka ovat tärkeät tekijät yhteiskunnassa.

Van Gogh. Kylväjä .

Työväellä on voima, mutta ennenkuin
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Tärkeimpiä tehtäviä kasvatuksessa on kotikas
vatus, sillä koulu porvarillisine opettajineen ja  
käsitteineen johtaa usein siihen, että lapsi oppii 
halveksimaan työväenluokkaa ja  työläisiä, heidän 
menettelyään ja yhteiskunnallista valtaa tavoitele

vaa pyrkimystään. Kodin täytyisi olla koulun 
vastapainona, jossa lapsi oppisi rakastamaan työ
väenluokkaa, sen pyrkimyksiä ja  harrastuksia, niin 
että hänessä heräisi innostus ryhtyä toimimaan 
työväenluokan hyväksi. M iina S.

f  Joukostamme poistuneita.
Mimmi Kanervo.

T.k. x p :vän iltana kuoli kotonaan Helsingissä 
yksi tunnetuimpia työväenliikkeemrne esitaisteli- 
jattaria, ent. kansanedustaja M immi Kanervo.

Seuraavat muistosanat, jotka vainajan hauta
kummulle entisten sosialidemokraattisten tove
reitten puolesta seppelettä laskiessaan lausui tove
rimme Olga Tainio, antavat meille osaltaan käsi
tyksen siitä suuresta monipuolisesta päivätyöstä, 
jonka joukostamme poistunut suoritti:

” Minä lasken tämän seppeleen viimeisenä ter
vehdyksenä niiltä sos.-dem. tovereilta, jotka yli 
20 v. ovat olleet Mimmi Kanervon työtovereita. 
Periaatteelliset erimielisyydet ovat viime vuosina 
eroittaneet meidät. Emme ole, kuten ennen, käsi- 
kädessä kulkeneet kohti päämääräämme, työväen
luokan vapauttamista kapitalismin kahleista, vaan 
olemme kukin omaa tietämme eteenpäin pyrki
neet. Erimielisyydet, suuret sekä pienet, ovat nyt 
loppuneet, kuoleman majesteetti on ne pyyhkinyt 
pois. Niitä ei enää muistella. Me muistelemme 
vain sitä Mimmi Kanervoa, joka meidän kans
samme toimi ja  uurasti jo silloin kun työväenliike 
ja  työläisnaisliike maassamme otti ensimäisiä as
keleitaan. Me muistelemme sitä iloista, innostu
nutta ja  altista toveria, joka rohkeana ja  lannis
tumattomana aina esiintyi toveripiirissä niin 
myötä- kuin vastoinkäymisissä, joka ei säästänyt 
vaivojaan ja  joka ei etsinyt kunniaa eikä mainetta 
enempää kuin taloudellisia etuisuuksiakaan toi
mintansa palkaksi. Me muistamme heltynein mie
lin sitä Mimmi Kanervoa, joka jätti rauhaisan 
kotinsa, hyvän ja  hellän puolisonsa, tyttönsä joita 
hän niin lämpimästi rakasti, lähteäksensä täyttä
mään niitä velvollisuuksia, joita työnsä köyhälis
tön hyväksi hänen täytettäväkseen asetti. Vaiva- 
loisia olivat agitatsionimatkat siihen aikaan, jol
loin sosialismin siemeniä tähän maahan kylvettiin, 
mutta Mimmi Kanervo ei säikkynyt vaikeuksia, 
hän oli taistelijaluonne, joka ei lannistunut. 
Ainoastaan ne, jotka lähemmin tunsivat hänen 
yksityiselämäänsä, tiesivät kuinka suuri uhraus 
nämä monet matkat, hänelle olivat, kuinka raskasta 
hänelle oli ero perheestään. —  Kun venäläinen 
virkavalta kuristi Suomen työväenliikettä, oli 
Mimmi Kanervo väsymättömimpiä, taistelijoita 
sitä vastaan pyytämättä palkkaa tai kiitosta. •— 
22 v. sitten kun osuustoiminta Turussa työläisten

yhteisostojen muodossa alkoi, oli Mimmi Kanervo 
mukana puuhan etunenässä ei komentamassa tahi 
määräilemässä vaan monasti yhdessä toisten 
kanssa kelkalla vetämässä ryyni- tahi jauhosäkkiä 
tukkukaupasta jakopaikkaan. Paljon on meillä 
hyviä muistoja toverista, joka ei pyrkinyt milloin
kaan parhaimmalle paikalle, vaan otti usein ras
kaimman kuorman kantaakseen. Ja  näitä kuor
mia kantaessaan sai palkakseen ainakin sen taudin 
alkusyyt, joka vei hänet ennenaikaiseen hautaan. 
—  Kuka vanha toveri ei muistaisi Mimmi Kaner
voa terveytensä päivinä, hänen loppumatonta iloi
suuttaan, hänen valoisaa ja  rohkeata maailman
katsomustaan, hänen ehtymätöntä työtarmoaan. 
Unohtakaamme elämän kovuuden ja  monien pet
tymyksien hänenkin mieleensä kylvämä katkeruus 
ja  muistelkaamme sitä Mimmi Kanervoa, joka 
elämänsä kukkeudessa oli meidän toverimme ja  
ystävämme. Syvälle on kaipaus ja  suru monta 
työläisnaisen päätä näiden muistojen aiheutta
mina painanut. Rauhaisaa lepoa rakkaan puoli
sosi vieressä sinulle toivotamme!”

Toverien seppelenauhassa luettiin omistussano
jen lisäksi allaoleva säkeistö:

" Taistelo päättyi. Murheista maan, 
erheistä, usvista paeta saan, 
leponi lauha.
Ulappa myrskyinen taakse jo jää, 
löytänyt haalit eni määränsä pään: 
valkaman rauhan.”

Hilma Ähonen.
V.k. 24 päivän iltana kuoli Tampereella Hilma 

Ahonen liki 49 vuoden ikäisenä. Etenkin van
hemmat naistoverit tuntevat hänen pitkäaikaisen 
toimintansa sikäläisessä naisosastossa, jossa hän 
oli ennen kansalaissotaa milloin puheenjohtajana, 
varapuheenjohtajana tai jonakin muuna virkaili
jana. Kansalaissodan päättyessä joutui hänen 
miehensä, puuseppä A rvi Ahonen valkoisen ter
rorin uhriksi ja  se vaikutti nyt haudan lepoon 
päässeeseen vainajaan niin tärisyttävästi, että hän 
sai vaikean hermohalvauksen, jota sen jälkeen 
poti kuolemaansa asti. Vainajaa jäi suremaan 
kuusi lasta.

Rauha tunnollisen, uskollisen toverimme to
mulle !


