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Kansakoulunopettajat politikoimassa.
Turun piirin kansakoulun opetiajakokous paheksumassa kouluhallituksen menettelyä.

Äskettäin oli eräissä porvari!ehdissä julaistu 
seuraava "paheksumislausunto” :

"Sanomalehdissä olleitten uutisten mukaan on 
Nastolan kunnan Seestan ylemmän kansakoulun 
opettajaksi valittu ja hyväksyttykin Hulda Salmi, 
joka aikaisemmin on kihlakunnanoikeudessa to
distettu m. m. syylliseksi siveellisyysrikokseen ja 
tämän lisäksi hänet on tuomittu kuritushuoneran- 
gaistukseen maanpetoksesta.

Piirikokoukseen Piikkiössä elok. 20 p. kokou- 
tuneet Turun piirin opettajat, olettaen että sano
malehtien tiedonannot tässä suhteessa ovat tosia, 
lausuvat yksimielisesti syvän valittelunsa ja  pa- 
heksumisensa tämän vaalin johdosta ja  toivovat 
hartaimmin, että kansakoulun menestyksen ja  
nuorison tulevaisuuden, nimessä koulu vapaute
taan opettajasta, jolla ei ole edellytyksiä kasvattaa 
oppilaitaan siveellisyyteen ja  hyviin tapoihin niin
kuin laki kansakoulun järjestysmuodon perus
teista 2 pyk. säätää eikä myöskään voi' heissä he
rättää lain kunnioitusta ja  isänmaanrakkautta, 
koska itse toiminnallaan on osoittanut olevansa 
näitä avuja vailla.”

On usein julkisuudessakin väitetty, ettei meillä

enää valtiollista vainoa harjoiteta, mutta ylläoleva 
sepustus puhuu päinvastaista kieltä. E i voi olla 
hämmästymättä sitä häikäilemättömyyttä, jolla 
Turun piirin kansakoulunopettajisto (osa opetta
jistosta) katsoo asiakseen esittää paheksumislau- 
suntonsa sen johdosta, että "Nastolan Seestan 
ylemmän kansakoulun opettajaksi on valittu ja 
hyväksyttykin Hulda Salmi” . Paheksumislau- 
sunto koskee sekä koulun johtokuntaa, joka vaa
lin toimitti, mutta ennenkaikkea kouluhallitusta, 
joka vaalin vahvisti, kun asianomainen kansakou
luntarkastaja kieltäytyi vaalia hyväksymästä. 
Paheksumislausuntonsa perusteeksi esittää opet- 
tajäkokous skandaalihaluisten sanomalehtien val
heellisia uutisia, joiden todenperäisyyttä he itse
kin epäilevät, koska sanovat oiettavansa ne to
siksi, mutta kaikessa farisealaisuudessaan vaatisi
vat, että huhujen perusteella olisi kouluhallituk
sen pitänyt kieltäytyä vaalia hyväksymästä. Pa- 
heksumislausunnollaan tahtonevat Opettajat näh
tävästi tukea sitä, tai niitä, jotka ovat kouluhalli
tuksen vaalin vahvistamisen johdosta jättäneet 
valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mie
lestäni on asia niin selvä, ettei Korkein hallinto-
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oikeus voine muuta kuin hyväksyä kouluhallituk
sen menettelyn. Katsokaamme sitten hieman 
niitä oletettuja perusteita, joita Turun piirin opet
tajisto esittää paheksumisensa tueksi vedotessaan 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Opettaja Hulda, Salmi, jota Turun piirin opet
tajisto tuskin tuntee muuten kuin nimestä, on val
tiollisten mielipiteittensä takia joutunut porvaris
ton säälimättömän vihan esineeksi. Jo  aikaisem
min. on hänet estetty saamasta vakinaista opetta
janvirkaa sen johdosta, että hän oli sosialidemo
kraatti. Silloin turvauduttiin niin likaiseen kei
noon kuin. siveellisyysrikossyytteeseen, jonka joh
dosta syytetty itse nosti kunnianloukkaus jutun, 
jossa hänen syyttömyytensä todettiin. Mutta va
kinainen opettajanviran saanti sillä kertaa saatiin 
kuitenkin estetyksi. Mutta porvarilliset sanoma
lehdet eivät nähneet puolue-eduilleen soveliaaksi 
siitä enää kirjoittaa. Hänet valittiin, sitten toiseen 
paikkaan ja. sai virkavahvistuskirjan, jota suin
kaan, ei anneta siveellisyysrikoksesta tuomitulle. 
Ja  mikä oli Hulda Salmen maanpetos, josta häntä 
syytettiin ja  tuomittiin? Se supistui siihen, että 
hän otti osaa kouluolojen järjestelyyn kansalais
sodan aikana ja  että hänen, nimensä oli jonkun 
kiertokirjeen alla, jossa kehoitettiin opettajia 
koulutoimintaa jatkamaan.. Sen mukaan, kuin 
muistan, ei häntä voitu muusta syyttää. Ja  jos ei 
suojeluskunnan jäsenet, joiden kostonhaluiset 
lausunnot olivat silloisen ajan lakina, olisi häntä 
painostaneet, ei häntä olisi voitu edes tuomita.

Nyt on hän tuomionsa kärsinyt ja  jo senkin jäl
keen opettaj an tointa hoitanut, eikä hänestä opet
taj ana voida sanoa muuta kuin hyvää. On näin 
ollen käsittämätöntä, miten Turun piirin opettaja- 
kokous muka "yksimielisesti” on voinut hyväksyä 
sellaisen lausunnon kuin ylläolevan. Sepustuk
sessa sanotaan, ettei Hulda Salmella ole edelly
tyksiä kasvattaa oppilaitaan siveellisyyteen ja  hy
viin. tapoihin eikä herättää oppilaissa lain kunnioi
tusta.

Jos Turun piirin opettajain kokous todella tar
koittaisi koulun parasta, eikä pyrkisi harjoitta
maan valtiollista, vainoa, niin silloin heidän, pitäisi 
kohdistaa paheksumislausuntonsa niihin opetta
jiin, jotka todella viettävät sekä juopottelevaa että 
siveetöntä elämää. Mutta kokous ei sano moit
teen sanaa niille opettajille, jotka juopottelullaan 
näyttävät julkisesti, että lakeja ei tarvitse kun
nioittaa. Miten voi juopotteleva opettaja olla 
oppilailleen esikuvana siveellisessä elämässä ja 
opettaa heille lain pyhyyden kunnioitusta. Juuri 
sellaiset voivat katsoa oikeudekseen häikäilemättä 
yrittää tuhota valheillakin valtiollisen vastusta
jansa. Sääli kansan lapsia, joiden opettajakunta 
on niin puoluevihan sokaisemaa, että, kuten Tu
run piirin opettaj akokous on paheksumislausun- 
nossaan todennut, voivat säälimättä häpäistä yh
den ammattitoverinsa vain siksi, että hän on us
kaltanut ajatella omilla aivoillaan, ja asettua puo
lustamaan työväen oikeuksia.

Helsinki, 7. 9. 24.
Miina Sillanpää.

Tulevaisuuden toivo.
K ir j. G. J .  D. C. Goedhart. 

Kansainvälisen Osuustoimintaliiton, presidentti.

Jo  ennen maailmansotaa liikkui sekavia toiveita ihmis
ten. mielissä. He toivoivat parempia aikoja, parempaa 
järjestelm ää, parempaa, varallisuuden jakoa.. Sanom aleh
tien artikkelit, parlamenttiesitykset, kokousten ja  kong
ressien keskustelut ja  puheet antoivat joka päivä todis
tuksia noista, hajanaisista toivoista.

J a  sitteni tuli sota.
Näimme, kuinka miehet alttiisti riensivät maansa lip

pujen luo, 'kuinka he uhrasivat elämänsä toivossa voittaa 
vapauden niille,, .jotka säästyvät ja  niille, jotka jälkeen- 
käsin tulevat. M eille kerrottiin, että uusi yhteiskunta' 
oli syntyvä, yhteiskunta, rakennettu altruistisilla perus
teilla. Me toivomme, että tämä lupaus täytettäisiin. 
Mutta voi I — meidän, toiveemme ei ollut pitkäaikainen. 
Uusia ristiriitoja syntyi ja  uusia varustuksia alettiin 
hankkia. Ja  taaskin kaikuvat parlamentit ja  puhujalavat 
lupauksista ja  suunnitelmista.

Mutta me emme ole nähneet mitään muutosta parem

paan päin.

Ihmisten on opittava, että edistys voi olla vain parem
man järjestelm än seurauksena ja  että sen,tähden vain 
parempi järjestelm ä voi luoda meille paremman yhteis
kunnan, sekä että paremman järjestelm än voivat suunni
tella ja  toteuttaa vain paremmat ihmiset.

Kehoittakaamme sentähden naisia ja  äitejä kaikkialla 
yhteistoimintaa ja  siten voittakaamme itsekkyys, joka 
kautensa lapsiensa sydämiin, jotta saisimme parempia 
kansalaisia.

H arjoittakaam m e itse yhä enemmän ja  enemmän 
yhteistoimintaa ja  siten voittakaamme itsekkyys, joka 
edelleen meissä asustaa.

Ihmiset on saatava ymmärtämään totuus, että 

yksilön mahdollisimman suuri onni riippuu kaik- 

kien.mahdollisimman suuresta onnesta. Zola.
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