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Kirj. Väinö Voionmaa.
ykyajan työväenliikkeeseen kaikissa edistyneissä
maissa kuuluu tärkeänä erikoisosana eli haarana
työväen sivistysliike.
Tämän erikoisliikkeen oikeutusta usein epäillään ja
sen perusteita tulkitaan väärin. Monet sellaisetkin, jotka
eivät varsinaisesti ole työväenliikkeen vastustajia, pitä
vät erikoista työväen sivistysliikettä periaatteellisesti hajoittavana ja haitallisena, koskapa sivistys on yksi eikä
siis mitään erityistä työväen sivistystä voi olla olemassa.
Monet työväenliikkeen kannattajat taas arvelevat, että
työväenliike on yksinomaan taloudellinen ja valtiollinen
liike, jonka rinnalla tai lisänä ei tarvita mitään erillistä
työväen sivistysliikettä. Aine ja henki, talouselämä ja
sivistyselämä, näet kuuluvat yhteen sillä tavoin, että
työväen henkinen tila riippuu sen taloudellisesta tilasta.
Niinkuin aineellinen kurjuus on luonnon pakolla tuonut
muassaan henkisen kurjuuden, niin yhteiskunnan ta
loudellinen uudistus on itsestään aiheuttava sen henkisenkin kohoamisen; erityistä työväen sivistysliikettä ei
niin ollen tarvita, eikä sellaisella voi olla mitään suu
rempaa merkitystä.
Tällaiset väitteet eivät kuitenkaan näin jyrkässä ja
ehdottomassa muodossa voi pitää paikkaansa.
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Saadaksemme selvän lähtökohdan omalle käsityksellemme, merkitsemme, että mekin pidämme sivistystä
itsessään yhtenä eheytenä. Eri kansanluokkain erilai
nen sivistystaso on valitettava tosiasia, mutta sehän ei
vielä todista, että sivistyksen pitäisi olla erilainen eri
luokissa. Sivistyksen pääperusteisiin kuuluvat äly ja
tieto, tunne ja siveys, mutta ei ole olemassa eri älyä
ja eri tietoa yläluokkaa ja alaluokkaa varten, eikä saisi
olla olemassa eri tunnetta ja eri siveyttä porvareita ja
sosialisteja varten. Kaiken oikean ja todellisen yleis
sivistyksen, josta tässä on puhe, tulee olla luonteeltaan
ja olemukseltaan saman, oli sitten kysymys sivistyksen
yleisinhimillisestä, kansallisesta tai yksilöllisestä muo
dosta. Periaatteellisesti siis tunnustamme sivistyksen
ykseyden. Muulle pohjalle ei työväenkään sivistysliike
voi perustua.
Mutta sivistyselämässä on suuria epäkohtia, joiden
poistaminen vaatii työväen erikoista toimintaa, koska
työväenluokka on joutunut niistä enimmin kärsimään.
Ennenkuin kuitenkaan voidaan suunnitella työväenluo
kalta tässä kokden vaadittavaa toimintaa, ovat epäkoh
dat tutkittavat ja sopivimmat parannuskeinot löydettä
vät. Erittäinkin näyttää kysymys taloudellisen ja hen
kisen elämän suhteista olevan selvittämisen tarpeessa.
Kuten tunnettua n.s. »materialistinen historiankäsitys"
katsoo, että taloudellisilla oloilla on perustava ja rat
kaiseva vaikutus yhteiskunnan historiallisessa kehityk
sessä. Oikein tulkittuna tämä oppi ei kiellä, etteikö
muunlaisillakin tekijöillä, kuin perustavilla taloudellisilla,
olisi vaikutusta yhteiskunnalliseen kehitykseen. Mate
rialistinen historiankäsitys tehostaa voimakkaasti yhteis
kunnan taloudellisen ja henkisen kehityksen erottama
tonta yhteenkuuluvaisuutta. Mutta tämä yhteenkuulu
vaisuus ei ole niinkään yksinkertainen ja välitön eikä
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kaikissa oloissa samankaavainen. Se ei kumoa sitä
vanhaa sanaa, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä.
Nykyaikana jo yleisesti myönnetään, että aineellisesta
kurjuudesta lopulta aina seuraa henkinen kurjuus ja
pimeys. Aineellinen kurjuus ei tosin ole ainoana syynä
henkiseen pimeyteen.
Onhan lukemattomia kertoja
nähty, että suurinta raakuutta ja sivistymättömyyttä
saattaa esiintyä mitä suurimman varallisuudenkin kes
kellä ja että rikkaus helposti johtaa omistajaansa kaiken
sivistyksen halveksimiseen. Niinikään tiedetään koke
muksesta, ettei laiskuudelle tai peritylle vähälahjai
suudelle parhainkaan opetustaito usein mahda mitään.
Mutta kun varakkaampien kansanluokkain sivistyksen
yhä kohotessa näemme laajain työtätekeväin kansan
kerrosten kaikista hyvistä ruumiillisista ja henkisistä
edellytyksistä huolimatta sukupolvesta sukupolveen py
syvän samalla alhaisella tai suhteellisesti alhaisella si
vistystasolla, niin ei siihen voi löytää muuta perussyytä
kuin näiden kansankerrosten poljetun taloudellisen tilan.
Kokemusperäinen tosiasia on, että jatkuvasta suuresta
aineellisesta kurjuudesta seuraa perinnöllinen ruumiilli
nen ja sielullinen rappio, jossa kaikki sivistyselämä on
mahdoton.
Taloudellinen riisto on täten saanut aikaan henkisenkin riiston, taloudellinen luokkajako synnyttänyt si
vistyksenkin luokkajaon. Henkinen riisto esiintyy lä
hinnä siinä, että työtätekevältä luokalta, kansan suurim
malta osalta, on tosiasiallisesti riistetty mahdollisuus
sellaisen korkeamman yleissivistyksen saamiseen, jota
nykyajan kulttuuri- ja yhteiskuntaelämä vaatisi. Hen
kinen luokkajako ilmenee siinä, että korkeampi sivistys
on joutunut omistavain luokkain erioikeudeksi, jota ne
käyttävät taloudellisen riistämisen välineenä.
Vanhat historialliset sivistyslaitokset, oppikoulut, kor
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keakoulut ja yliopistot, ovat jääneet omistavain luok
kain haltuun ja joutuneet pääasiallisesti palvelemaan
niiden luokkatarkoituksia. Hengen ja sivistyksen itse
näistä voimaa eivät omistavain luokkain edut ja pyy
teet ole kuitenkaan koskaan saaneet täydellisesti kah
lehdituiksi. Etevät kansan ja sivistyksen ystävät ovat
keksineet välineitä ja laatineet suunnitelmia poljettujen
kin kansanluokkain henkiseksi kohottamiseksi, ja 19.
vuosisadalla kehittynyt kansanvaltaisuus on ollut kyllin
voimakas ryhtyäkseen käyttämään näitä välineitä ja to
teuttamaan suunnitelmia. Niin ovat syntyneet kansa
koulut ja muut nykyaikaiset kansansivistyslaitokset.
Synnyltään ja tarkoitukseltaan nämä laitokset jyrkästi
poikkeavat edellämainituista yläluokan sivistyslaitoksista.
Kansansivistyslaitosten tarkoituksena on toimia niin,
että määrätyn sivistyksen saavuttaminen tulee tosiasial
lisesti mahdolliseksi kansan alimmillekin kerroksille.
Nämä laitokset tahtovat luoda yleistä ja yhteistä sivis
tystä, jota juuri sen vuoksi, että se on yleistä ja yhteistä,
ei voida käyttää henkiseen eikä taloudelliseen riistämi
seen. Voidaanpa sanoa, että kaikki sivistyselämän epä
kohdat johtuvat pohjimmaiseksi siitä, ettei sivistys to
dellisuudessa ole yleinen ja että sitä käytetään väärin.
Sikäli kuin kansansivistyslaitosten tarkoituksena on tais
tella näitä epäkohtia vastaan, ne ovat työväenluokan
luokkalaitoksia.
Valitettavasti kansansivistyslaitokset vain pieneksi
osaksi korjaavat sivistyselämän epäkohtia. Sivistysmäärä, minkä esim. kansakoulut oppilailleen antavat,
on omistavalle luokalle vain pohja- ja alkusivistyksenä,
mutta köyhälistölle loppusivistyksenä. Pääsyynä siihen,
että työtätekevän luokan sivistyminen tällä tavoin kes
keytyy ja että tämä luokka niin vahaavaksi osaksi lyhyen
kouluajan jälkeen uudelleen joutuu henkiseen pimey
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teen, ovat eittämättä vallitsevat taloudelliset olot ja
kapitalistinen yhteiskuntajärjestys.
Mitä on, kysymme nyt, näissä oloissa tehtävä työ
väenluokan henkiseksi kohottamiseksi ?
Olemme jo havainneet, ettei sivistyksestä osattomiksi
jääneitten kansanluokkain henkinen kohoaminen ole
mahdollistä ilman niiden taloudellista kohoamista. On
kuitenkin varottava antamasta tai oudellisille tekijöille
liian suurta merkitystä sivistyselämässä. Perin harhaut
tava olisi luulo, että jonkun rikkauden saavuttanut hen
kilö saisi kaupantekiäisiksi vastaavan määrän sivistystä
ja että sivistys yleensä ja ilman muuta seuraisi asian
omaisen taloudellisesta hyvinvoinnista. Muinaisen Krei
kan historia on kylläkin loistava esimerkki siitä, kuinka
suuria voidaan aikaansaada henkisten harrastusten hy
väksi käytetyllä varallisuudella. Mutta on toisia esi
merkkejä siitä, etteivät kansan varakkaimmat luokat
aina ole olleet sen sivistyneimpiä ja ettei suuri varalli
suus sellaisenaan ole mikään vakuutuslaitos sivistymät
tömyyttä ja raakuutta vastaan.
Varallisuuden merkitys sivistyselämälle ei ole siinä,
että se loisi sivistystä, vaan ainoastaan siinä, että se
luo sivistyksen mahdollisuuksia. Niitä puuttuu työväen
luokalta ja niitä on senvuoksi sille avattava. Kapita
listinen järjestelmä, joka on luonut köyhälistön, ei voi
poistaa taloudellista sortoa. Se tehtävä täytyy jäädä
työväenluokan itsensä suoritettavaksi. Taloudellinen ja
valtiollinen työväenliike raivaavat siten tietä työväen
henkiselle kohoamiselle. Sitä myöten kuin työväen ta
loudelliset ja valtiolliset saavutukset kasvavat, lisäänty
vät myöskin sen sivistysmahdollisuudet.
Mutta koska sivistys ei seuraa itsestään varallisuuden
kohoamisesta, on erikseenkin työskenneltävä sivistyksen
hyväksi ja semminkin työväenluokan henkiseksi kohot-
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tamiseksi. Mikä on nyt oleva tämän työskentelyn suhde
taloudelliseen elämään? Sivistysintoilijain kuulee toi
sinaan väittävän, että korkea sivistys ilman muuta luo
varallisuutta ja ratkaisee koko yhteiskunnallisen kysy
myksen. Sellaiset käsitykset ovat kuitenkin harhautta
via. Kuinka heikosti on sivistys useinkin kyennyt omia
kaan taloudellisia etujaan valvomaan! Kuinka monet
ihmiskunnan suurista henkisistä johtajista ovatkaan päät
täneet päivänsä suurimmassa kurjuudessa! Oppineesta
köyhälistöstä on maailmansodan jälkeen monessa Europan maassa tullut »oppinut kurjalisto1'. Koko europpalainen sivistys on joutunut pelottavaan taantumusja rämettymistilaan aineellisten varain puutteessa, ja
oman maamme sivistys kärsii sivistyslaitosten ja sivisty
neen luokan varattomuuden vuoksi.
Sivistyksellä ei siis näytä olevan suurtakaan vaiku
tusta kapitalistisessa talousjärjestelmässä, vaan on se
jäänyt sen jalkoihin ja ristiriitaan sen kanssa.
Toiselta puolen kuitenkin osoittaa kokemus, että kan
sain laajain kerrosten varallisuus on suoranaisesti riip
puva näiden luokkain sivistyskannasta. Tarvitsee vain
viitata Tanskan maatalouteen ja palkkatyöntekijäin eri
laiseen asemaan Europan läntisissä ja itäisissä maissa.
Talous- ja sivistyselämän välillä on selvästi olemassa
vastavuoroisuutta. Kapitalistinen yhteiskuntajärjestys on
häirinnyt tätä suhdetta, mutta se ei voi sitä kumota.
Sivistys ei itsestään luo varallisuutta, mutta se luo va
rallisuuden mahdollisuuksia samalla tavoin kuin va
rallisuus luo sivistyksen mahdollisuuksia.
Koska kapitalismia palvelevat porvarilliset sivistyslai
tokset eivät ole voineet nostaa kansan syviä kerroksia
henkisestä pimeydestä, on työväen itsensä käytävä kä
siksi tämänkin tehtävän suorittamiseen. Kun kokemus
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on osoittanut, että yleinen kansan alkuopetus on —
tosin vasta pitkällisten taistelujen kautta — saatu osa
puilleen järjestetyksi nykyisen kapitalistisen yhteiskun
nan puitteissakin, voidaan jatkuvilla ponnistuksilla muita
kin työväen sivistyskysymyksiä saada ratkaistuksi jo
nykyisen yhteiskuntajärjestyksen vallitessa, vaikka työ
väen sivistysrientojen päämäärä voidaan täydellisesti saa
vuttaa vasta sosialistisessa yhteiskunnassa.
Edellisestä selviävät ne periaatteelliset eroavaisuudet
jotka ovat olemassa porvarillisen ja sosialistisen sivistyskäsityksen välillä.
Porvarillinen käsitys sivistyksestä on ennen kaikkia
perinnäinen. Se katsoo yksilön ja yhteiskunnan suh
teen sivistyselämän alalla yhtä löyhäksi ja vastuuvapaaksi kuin aineellisenkin elämän alalla. Sivistys senmukaisesti on luonteeltaan yksilöllistä laatua, ainoastaan
„kansansivistyksellä" saattaa olla joitakin yhteiskunnallisiakin tarkoituksia. Mutta yleisellä korkeammalla si
vistyksellä on vain yksilöllinen päämäärä. Se tarkoittaa
yksilön älyn ja tunteen viljelemistä tai suorastaan vain
nautintoa ja ajanvietettä — emme puhu tässä siitä am
matillisesta opista ja sivistyksestä, jolla on yhteiskun
taa koskevia tarkoituksia. Kapitalistinen sivistys on yh
teiskunnallisesti toivoton: mahdotonta ei voi tehdä mah
dolliseksi, eikä kapitalistisen yhteiskunnan perustuksia
voida millään tiedolla ja sivistyksellä toisiksi saada.
Sosialistinen käsitys tiedon ja sivistyksen luonteesta
ja tehtävästä on kokonaan toinen. Se ei kiellä sivis
tyksen yksilöllistä tarkoitusta ja merkitystä. Mutta sei
lainen tarkoitus ei sille riitä. Korkeammallakin tiedolla
ja sivistyksellä tulee sen mielestä olla selvä yhteiskun
nallinen tarkoitus. Koko kulttuuri on pohjaltaan yh
teistuote, yhteiskunnallinen laitos. Korkeammankaan
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sivistyksen periaatteet eivät voi olla toiset kuin ns. kan
sansivistyksen. Sivistyksen tulee luoda ja ylläpitää hyö
dyllistä vuorovaikutusta yksilön ja yhteiskunnan kesken:
niinkuin yhteiskunnallisten parannusten tulee olla hyö
dyllisiä yksilöille, niin yksilön toiminnan hänen henkisenkin toimintansa, tulee olla hyödyllistä yhteiskunnalle.
Työväen sivistysrientojen tarkoituksena ei voi olla
oppineen kurjaliston lisääminen eikä nykyisen sivistysja talouselämän välillä olevain ristiriitain lisääminen.
Päinvastoin ne pyrkivät sellaisten epäkohtain poistamiseen
ja yhteiskunnallisen sopusoinnun aikaansaamiseen. Se
tarkoitus on mullistava, on vallankumouksellinen. So
sialismi ei voi ajatella tulevaisuuden yhteiskuntaa ilman
täysin sivistyneitä yhteiskunnan jäseniä. Sen lähimpänä
pyrkimyksenä on sen vuoksi valmistaa mahdollisuuksia
todellisen sivistyksen hankkimiseen kaikille.
Ero porvarillisen ja sosialistisen sivistyskäsitysten vä
lillä ei ole niin paljo ulkonainen kuin sisällinen, ei
koske niin paljon muotoja kuin päämääriä. Työväensivistyksen tulee olla yhteiskunnallista sisällisessä mer
kityksessä. Se ei voi välittömästi muuttaa yhteiskunnan
aineellisia oloja, mutta se voi muuttaa yhteiskunnan
henkiset ja siveelliset olot. Sen tarkoituksena ei ole
ahdata työväkeä täyteen yhteiskunnallisia erikoistietoja
— niitä on porvarisella sivistyksellä jos kuinka paljon
—- vaan herättää työväestössä sisällistä yhteiskunnallista
henkeä. Kun varmin keino sen synnyttämiseen on ylei
sen ihmisyyden ja sen aatteiden herättäminen työväes
tössä, on yleiselle humaniselle sivistyssuunnalle pantava
työväen sivistyspyrinnöissä erittäin suuri paino. Aineilla,
joita työväki opintojensa esineeksi valitsee, ei itse asiassa
ole ratkaisevampaa merkitystä; pääasia on se, missä
hengessä opiskellaan, missä määrin opiskelu on omiaan
vahvistamaan ja kirkastamaan opiskelijan humanista
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ajatusta, tunnetta ja tahtoa ja johtamaan häntä sen mu
kaiseen elämään.
Tällainen sivistystyö ei ole yhteiskuntaa hajoittavaa;
se on päinvastoin yhteiskuntaa yhdistävää, todellista
kansallista ja todellista yksilöllistäkin sivistystä kohotta
vaa työtä.

niksi pyrimme sivistykseen?
Kirj. TV. R. av Ursin.

un vaimoni pienen tytön syntymisen jälkeen makasi
heikkona sairaana, selitti lääkäri, että hänen toipumisensa vaati ennenkaikkea lepoa ja rauhaa. Mutta
eräänä päivänä sattui joukko alimpaan kansanluokkaan
kuuluvia päihtyneitä miehiä tulemaan hänen akkunansa
ulkopuolelle huutamaan ja meluamaan. Ajattelin ensin
ankarasti vaatia heitä poistumaan, mutta tulin siihen
päätökseen, ettei sillä keinolla olisi toivottua tulosta
Menin senvuoksi ulos, nostin kohteliaasti hattuani ja
sanoin: „Hyvät herrat, te olette epäilemättä sivistyneitä
ihmisiä ja ymmärrätte, että heikko sairas tarvitsee lepoa
eikä voi kestää tuollaista meteliä?" —• „Joo, joo" vas
tattiin, „me ollaan sivistyneitä ihmisiä," ja he poistui
vat äänettömästi. Tämä pikku esimerkki osoittaa, mikä
taikamainen vaikutus tuolla pienellä sanalla »sivistys"
on niihinkin kansankerroksiin, joita tavallisesti pidetään
sivistymättömimpinä. Kaikki tahtoisivat mielellään olla
sivistyneitä, silloinkin kun ovat sangen kaukana siitä.
Mikä antaa sanalle »sivistys" tuon taikavoiman, mikä
saattaa kaikki ihmiset tuolla tavoin tavoittelemaan si
vistystä ?
Ensinnäkin — vastaamme — sivistys antaa meille
suunnattoman herruuden luonnon ja sen antimien yli.
Muutamia esimerkkejä. Minkä suuren vallan onkaan
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ihminen saanut luonnon yli Fultonin keksimällä höy
rylaivalla, Stephensonin veturilla ja nyt viimeksi lento
koneen keksinnöllä, jota muuten eräs ihmiskunnan suu
rimpia neroja, Viktor Rydbergin »ihmeellinen mies“
Leonardo da Vinci jo aavisti. Kuinka paljon suurempi
hyöy olisi Goetheila ollut matkastaan Italiaan, jota kesti
kuukausimääriä, jos hän olisi voinut käyttää näitä uu
demman ajan kulkuneuvoja? Kuinka paljon aikaa oli
sikaan hänelle silloin jäänyt henkiseen tuotantoon! —Ja kuinka paljon onkaan ihmiskunta voittanut 0rstedtin
ja Morsen keksimästä sähkölennättimestä, Bellin ja
Edisonin telefonista ja Marconin langattomasta sähkö
lennättimestä! Kuka voisi väittää, ettemme me ihmiset
näiden ja muiden keksintöjen kautta olisi saaneet hyvin
suurta valtaa meitä ympäröivän luonnon yli? Vaikka
onkin tunnustaminen, että on syvää totuutta DuboisReymondin sanassa „ignorabimus“ (emme tiedä), että
ihmisen tietämys on monen monessa kohdin rajoitettu,
että me ihmiset tiedollisestikin olemme vain hiekkajyväsiä maailmankaikkeudessa, missä yksi ainoa kiintotähti on miljoonia kertoja suurempi kuin meidän au
rinkomme, niin on myönnettävä, että ihmiskunta, jonka
olemassaolo-aika lasketaan vähintään miljoonaksi vuo
deksi, on etenkin historiallisena aikana päässyt suun
nattomasti eteenpäin taistelussaan luonnon herruudesta.
Mutta sivistys hankkii meille toistakin valtaa, nim.
yhteiskunnallista valtaa. Valtiomies tutkii historiaa ja
yhteiskuntaelämän viitauksia voidakseen saada siinä joh
tavan aseman. Insinööriksi aikova opiskelee teknilli
siä tieteitä voidakseen kohota johtavaan asemaan teol
lisuudessa. Jokainen ajatteleva isä ja äiti koettaa hank
kia lapsilleen opetusta erinäisissä aineissa helpottaak
seen heidän elämäntaisteluaan, toisin sanoen, valmis
taakseen heille mahdollisimman parhaan taloudellisen
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aseman inhimillisessä yhteiskunnassa. Yksinpä järkevä
talonpoikakin panee lapsensa ainakin kansakouluun ha
vaittuaan, että jo tämän alkusivistyksenkin hankkineet
suoriutuvat elämäntaistelussaan paremmin kuin ne, jotka
ovat tästä sivistyksestä jääneet osattomiksi.
Ja onhan merkillistä, miten ihmeellinen vaikutus si
vistyksellä ja tiedolla on ihmisen itsetuntoon. Tietävä
talonpoika ei enään tyydy kaikkeen siihen, mitä esiisät ovat hänelle perinnöksi jättäneet, ja sivistynyt työ
mies katselee vapaammin yhteiskuntaelämää ja hän
vaatii itselleen suurempaa osaa kulttuurin ihmiskun
nalle tuottamista eduista.
Mutta on vielä eräs laji sivistyksestä, jolle meidän on
annettava sangen suuri arvo. Se on se sivistys, jota
tavallisesti sanotaan «sydämen sivistykseksi", ihmisen
koko sisäisen olemuksen uudistaminen korkeitten ja
puhtaitten aatteiden mukaiseksi. Ei jokainen henkilö,
joka on hankkinut itselleen suuret ja monipuoliset tie
dot, niin tarpeellisia kuin ne ovatkin, ole silti vielä
sivistynyt henkilö mainitussa merkityksessä. Esimer
kiksi Bacon of Verulam, kuten tunnettua muuan tieteen
suurimpia uranuurtajia, induktivisen tutkimusmenetel
män keksijä, oli suurenmoisen oppinut ja syvätietoinen
sekä mitä lahjakkain mies — onpa, vaikka väärin, tah
dottu pitää häntä Shakespearen draamain kirjoittaja
nakin, —- mutta kaikista hänen ylistelyistään huolimatta
on hän epäilemättä ollut yksipuolisesti sivistynyt mies
ja pysyy sellaisena, miehenä, jolta puuttui luonteenlujuus ja siveellinen aateluus. — «Kaikki suuret aja
tukset tulevat sydämestä", lausui jo kauan aikaa sitten
eräs ranskalainen ajattelija. Kuinka tämä sivistys sitten
oikein esiintyy elämässä?, kysyttänee. August Bebel,
tuo naisen ja työmiehen vapautuksen lämmin puolusaja, kerran menneen vuosisadan lopussa puheessaan
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yliopistonuorisolle lausui, että on hyvä työskennellä
omaksi hyväkseen, mutta parempi työskennellä isänmaan
parhaaksi ja kaikkein paras työskennellä koko ihmiskun
nan hyväksi. — On suuri tehtävä pyrkiä oman henkensä
kohottamiseen, lakkaamatta työskennellä omaksi jalostuksekseen, mutta varmasti se ihminen on korkeammalla
sisällisen sivistyksen kannalla, joka omaa itseään korot
tamatta voi työskennellä kokonaisen kansan valistami
seksi ja jalostamiseksi, ja kaikkein korkeimmalla tasolla
on epäilemättä se, joka voi kohottaa toimintansa tässä
suhteessa vielä korkeammalle ja työskennellä koko ih
miskunnan kulttuurin ja sivistyksen kohottamiseksi. Hän
epäilemättä on jaloin ja sivistynein, sillä pyrintönsä ulot
tuvat kauimmaksi ja korkeimmalle, hän on luopunut
kaikesta itsekkäistä pyyteistä, hän tahtoo kohottaa ja
jalostaa kaikkien niiden tietoa ja sielunsivistystä, joilla
on ihmiskasvot.
Mitä merkitsee työ koko ihmiskunnan hyväksi? Mi
hin tähtää pyrintö koko ihmiskunnan kulttuurin ja sivis
tyksen kohottamiseen, sen kaikinpuolisen tiedon edistä
miseen, sen sielun jalostamiseen? Missä tilassa olemme
nyt? Korkeampi tieto ja siitä johtuva vaikutus yhteis
kuntaelämässä, mahdollisuus luonnon ja sen antimien
hallitsemiseen, ovat nyt verraten pienen ihmiskunnan
osan hallussa. Ihmiskunnan suuri enemmistö on joko
kokonaan osaton sivistyksestä ja tiedosta tai saa tyytyä
vain pieniin tiedon murusiin ja jää senvuoksi jälkeen
taloudellisessa hyvinvoinnissa ja yhteiskunnallisessa vai
kutusvallassa, on pakoitettu taistelemaan melkein yksin
omaan jokapäiväisen leipänsä puolesta eikä sillä ole
aikaa työskennellä sisällisen sivistyksensä hyväksi, edis
tää kaikkia henkisiä kykyjänsä, kehittää sielunelämäänsä,
sanalla sanoen pyrkiä kaikinpuoliseen sivistykseen ja
korkeampaan elämään. Mitä siis merkitsee ihmiskun2
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nan hyväksi työskenteleminen ? Se merkitsee tuon enem
mistön nostamista korkeammalle tasolle, mahdollisuu
den hankkimista sille päästä luonnon ja sen antimien
herraksi, vaikutusvallan antamista sille yhteiskuntaelä
mässä, saman tilaisuuden suomista sille, mikä on suotu
»ylimmälle kymmenelletuhannelle1*, oman henkensä ja
lostamiseen, henkensä kohottamiseen niille sivistyksen
ja valon aurinkoisille kunnaille, joilla vain ihmiskunnan
harvalisto nyt oleskelee. Sivistynein ei ole se ihminen,
joka on vain itselleen hankkinut valtaa luonnon yli ja
yhteiskunnassa hankkimalla itselleen korkeampaa sivis
tystä, vaan sivistynein on se, joka mikäli mahdollista
oman sivistyksensä ohella uhraa elämänsä ja kaikkensa
ihmiskunnan kohottamiseksi s.o. ihmiskunnan enem
mistön kohottamiseksi sivistykseen ja valoisampaan ja
iloisempaan tulevaisuuteen.
Voidaan olla eri mieltä siitä, miten tämä aate on to
teutettava. Toiset esittävät lievempiä, toiset voimak
kaampia keinoja. Mutta varmaa on, että jalo ja täysin
sivistynyt on vain se ihminen, joka ymmärtää, että
hänen tulee ensi sijassa työskennellä ihmiskunnan enem
mistön hyväksi, eikä Nietzschen tapaan luodakseen puolisensataa itsekästä yli-ihmistä, joiden hyväksi Georg
Brandeskin olisi valmis uhraamaan koko muun ihmis
kunnan, vaan avaamalla uria ihmiskunnan kaikinpuoli
selle kohoamiselle hankkiakseen erotuksetta kaikille ih
misille yli koko maapallon kaikinpuolisen sivistyksen,
luodakseen jos niin saa sanoa miljooneja yli-ihmisiä,
jotka silloin kaikinpuolisesti sivistyneinä myöskin pääse
vät elämään paljon onnellisempaa elämää kuin maail
man nykyisten asukkaiden suuri enemmistö, jopa mel
kein kaikki nykyiset asukkaat.
Tukholmassa 1921.

Työväen Sivistysliitto.
Kirj. Hj. Eklund.

Liiton synty.
o vuonna 1917, Venäjän vallankumousta seuranneen
valtiollisen, yhteiskunnallisen ja henkisen nousun
aikana, oli pohdittu „henkisen työn tekijäin ammatliiton" perustamista ja sen yhteydessä suunniteltu Ruot
sin Työväen Sivistysliiton tapaisen järjestön aikaansaa
mista Suomeen. Mutta ennenkuin tuumasta ehdittiin
ryhtyä toimeen, oli yhteiskuntaluokkain välinen valtiol
linen jousi jännittynyt niin, että se katkesi, ja uusien
sivistysjärjestöjen luomisen sijasta työväenliike tammi
kuussa 1918 puhjenneessa verisessä kansalaissodassa
menetti kaikki aikaisemmatkin saavutuksensa.
Sodan päätyttyä toukokuussa Suomen työväenliike oli
puolen vuoden ajat melkeinpä olemattomissa. Vasta
loppusyksyllä se heräsi uuteen elämään ja alkoi odot
tamattomalla tarmolla rakentaa uudelleen hävitettyjä
laitoksiansa. Ensi työksi oli tietenkin työväenliikkeen
pää-äänenkannattaja saatava ilmestymään ja sen jälkeen
tulivat vuoroon Sosialidemokratisen Puolueen puolueja piiritoimikunnat, Sos.-dem. Nuorisoliitto sekä Ammat
tijärjestö eri ammattiliittoineen. Sitten käytiin käsiksi
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maaseutulehtiin sekä paikallisyhdistyksiin ja -osastoihin
Lukemattomia vaikeuksia oli työväenliikkeen tällöin voi
tettava, rahasta oli suuri puute, työvoimista vielä suu
rempi. Mutta kaikkia innostutti aate saada työväen
liike jälleen voimakkaaksi, menetykset jälleen takaisin
valloitetuiksi. Ja merkillistä on, ettei tällöin tyydytty
ainoastaan vanhan palauttamiseen, vaan ryhdyttiin ko
konaan uuttakin luomaan.
Sellainen uudisrakennus oli Työväen Urheiluliitto,
jonka perustaminen kävi välttämättömäksi sen johdosta,
että Suomen Urheiluliitto, jossa vallitsi sangen „valkoinen“ henki, oli päättänyt erottaa kaikki yksityiset jäse
nensä, jotka olivat ottaneet osaa n.s. „kapinaan“, sa
moinkuin kaikki urheiluseurat, jotka eivät noudattaneet
tätä päätöstä. Toinen uudisrakennus oli Työväen Si
vistysliitto.
Ensimäisen aloitteen Sivistysliiton perustamiseen te
kivät joulukuussa 1918 prof. Väinö Voionmaa ja Sos.dem. Nuorisoliiton neuvoja Mikko Ampuja, jotka Nuo
risoliiton väliaikaiselle toimikunnalle osoitetussa kirjel
mässä kehoittivat sitä ryhtymään toimiin „Ruotsissa
v:sta 1912 saakka toimineen Työväen Sivistysliiton ta
paisen sivistysliiton" perustamiseksi.
Nuorisoliiton väliaikainen toimikunta hyväksyi ehdo
tuksen yksimielisesti ja valitsi puolestaan neljä jäsentä
valmistavaan komiteaan, jonka tuli suorittaa valmistavat
esityöt. Tämä komitea, jolla oli oikeus ottaa lisäjäse
niksi sopivia asiaaharrastavia henkilöitä, kutsui puheen
johtajakseen prof. Voionmaan ja piti tammikuussa 1919
neljä kokousta. Niissä laadittiin ehdotus tulevan T. S.
L:n säännöiksi ja kehoituskirjelmä työväenliikkeen suu
rille järjestöille. Muutamat komitean jäsenet saivat toimekseen sanomalehtikirjoituksilla levittää uudesta suun
nitelmasta tietoa työväen laajoihin piireihin.
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Niistä kahdeksasta järjestöstä, joille oli lähetetty kir
jelmä ja kehoitus valitsemaan jäseniä T. S. L:n perus
tavaan kokoukseen, olivat v:n 1919 kevään ja kesän
kuluessa myöntäviä vastauksia antaneet Sos.-dem. Puo
lue, Sos.-dem. Nuorisoliitto, Kulutusosuuskuntien Kes
kusliitto ja Raittiusyhdistys »Koitto". Työväen Urheilu
liitto oli päättänyt liittyä mukaan vasta 1920 vuoden
alusta. Ammattijärjestö vastasi kieltävästi ja molemmat
jäljelläolevat järjestöt eivät vastanneet mitään.
Asian näin pitkälle ehdittyä kutsuttiin mainitun nel
jän järjestön valitsemat edustajat perustavaan kokouk
seen 1 p. syysk. 1919. Kokous päätti perustaa »Työ
väen Sivistysliitto" nimisen järjestön sekä asettaa va
liokunnan tarkastamaan valmistavan komiten laatimaa
sääntöehdotusta erittäinkin silmälläpitäen väliajalla vah
vistetun uuden yhdistyslain säännöksiä. Valiokunnan
suoritettua työnsä kutsuttiin edustajat uuteen kokouk
seen 12 p. syysk., jolloin säännöt lopullisesti hyväksyttiin.

Liiton järjestö.
Sääntöjen mukaan liiton tarkoituksena on »levittää
sosialista valistusta työväen keskuuteen sekä tyydyttää
sen henkisiä kulttuuritarpeita". Liiton lähimpänä teh
tävänä on »herättää, järjestää ja tukea opinto-, luento
ja kirjastotoimintaa sekä taide- y.m.s. harrastuksia" ja
liitto toteuttaa tätä tehtäväänsä »neuvoen, hankkien esiin
tyjiä, välittäen kirjoja ja muita sivistysvälineitä, julkais
ten tarkoituksenmukaista kirjallisuutta" j. n. e.
Liittoon voivat yhtyä koko maata käsittävät ja muut
itsenäisesti toimivat työväen järjestöt, yhtymät ja lai
tokset, jotka liiton edustajisto jäseniksi hyväksyy. Edus
tajistoon, jolla on ylin päätäntövalta liitossa, valitsevat
liittoon yhtyneet järjestöt edustajiaan siten, että
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alle 5,000 jäseneltä valitaan 1 edustaja
5,000— 9,999
2
n
n
10,000—19,999
3
n
20,000—29,999
4
n
n
30,000-39,999
5
n
n
j. n. e.
Liiton työkausi ulottuu 1 p:stä kesäk. 31 p:ään toukok. Tilivuosi on sitävastoin kalenterivuosi.
Edustajisto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa:
kevätkokoukseen, joka samalla on liiton vuosi kokous
huhtikuussa ja syyskokoukseen lokakuussa. Edustajis
toon kuuluu nykyään (l/n 22) 35 vakinaista ja 26 va
raedustajaa.
Liiton käytännöllistä toimintaa ohjaa toimikunta, jo
hon kuuluvat 5 vakinaista ja 5 varajäsentä. Sekä vaki
naiset että varajäsenet valitaan kahdeksi työkaudeks
siten, että joka toinen vuosi kaksi ja joka toinen kolme
jäsentä on erovuorossa. Toimikunnan vakinaiset jäse
net ovat nykyään: V. Voionmaa, O. H. Puro ja Lyyli
Eronen-Takki, jotka ovat valitut työkausiksi 1l6 1921—
31/e 1923 sekä Y. Räisänen ja M. Ampuja, jotka ovat
valitut ajaksi ^6 1922— 31/s 1924.
Toimikunta valitsee itse virkailijansa. Puheenjohta
jana on liiton perustamisesta saakka toiminut prof. V.
Voionmaa ja rahastonhoitajana kansanedustaja O. H.
Puro. Varapuheenjohtajaksi valittiin toisen työvuoden
alkaessa toimittaja Yrjö Räisänen. Pysyviä toimihen
kilöitä ovat liiton sihteeri, joksi syyskuussa 1919 otet
tiin Demokraatti-lehden toimittaja, maist. Hj. Eklund
Turusta, ja liiton järjestäjä, mikä toimi elokuussa 1920
uskottiin yliopp. J. H. Vehkamäelle, joka aikaisemmin
oli ollut Sos. dem. Nuorisoliiton sihteerinä ja T. S. L:n
toimikunnan jäsenenä. Liiton toiminnan yhä kasvaessa
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•tuli välttämättömäksi vuoden 1922 alusta
palvelukseen toimistoapulainen. Sellaisena
kuuhun saakka rva Nanna Manninen ja
rva Hilja Halava.
Liiton toimisto on koko ajan, joskin eri
sijainnut Sirkuskatu 3:ssa, Helsingissä.

ottaa liiton
toimi loka
sen jälkeen
asunnoissa,

Liiton valtioapu.
Koska Työväen Sivistysliittoon yhtyneiden järjestöjen
suorittamat jäsenmaksut eivät riitä, on liiton alusta
alkaen täytynyt turvautua valtion avustukseen, jota myös
auliisti on annettu. Syksyksi 1919 sai liitto Kirkollisja opetusministeriöltä 10,000 mk. Seuraa vaksi vuodeksi
myönsi Eduskunta liitolle 50,000 mk., mikä erä vuo
deksi 1921 koroitettiin 75,000 markkaan. Saman erän
on liitto myös saanut vuonna 1922.
Valtioavun saannin ehtona on, että liitto suostuu aset
tamaan toimintansa Kouluhallituksen valvonnan alai
seksi ja sitoutuu jättämään kertomuksen toiminnastaan
ja tilityksen sille myönnetyn valtioavun käytöstä ennen
seuraavan vuoden heinäkuun 1 p:ää.

T. S. L:oon yhtyneet järjestöt
Lukuunottamatta niitä neljää järjestöä, jotka olivat
mukana T. S. L:oa perustamassa, on liiton edustajisto
kuluneina kolmena työkautena jäseniksi hyväksynyt seuraavat 12 järjestöä:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Suomen Ruotsalainen Työväenliitto syysk. 1 pistä 1910;
Työväen Urheiluliitto x/i 1920;
Suomen Paperiteollisuustyöväen liitto x/i 1920;
Suomen Kutomateollisuustyöväen liitto 1h 1920;
Suomen Ammattijärjestö ty? 1920;
Suomen Työväen Musiikkiliitto Vi 1921;
Helsingin Työväen Esperantoyhdistys ,Unueco“ Vi 1921;
Suomen Työväen Raittiusliitto Li 1921;
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13.
14.
15.
16.

Sos.-dem. Työläisnuorisoliitto */7 1921;
Tampereen Esperantoseura „Antauen“ 1li 1921;
Suomen Sos.-dem. Työläisnaisliitto V7 1921;
Suomen Työväen Näyttämöiden Liitto */7 1921.

Sitävastoin erosi n:o 4 R y. „Koitto“ 2o/n 1921, syystä
että Työväen Raittiusliitto oli yhtynyt T. S. L:oon,
joten T. S. L:n jäsenjärjestöjen luku nykyään (*/u
1922) on 15.
T. S. L:oon yhtyneiden järjestöjen jäsenmäärä oli:
»1/12 19

S. d Puolue...................
S. d. N. I..........................
K. K..................................
R. y. »Koitto".................
Ruots. Työv. L..............
T. Urheilu-I......................
Paperiteoll. työv. 1........
Kutomateoll. työv. 1........
Amm. Järj.........................
T. Musiikkiliitto............
Hels. Esp. yhd................
T. Raitt. liitto.................
S. d. Työläisnuoriso-1...
Tampereen Esp. seura..
S. d. Työläisnais-I............
T. Näyttämöiden 1..........

67,000
15,000
120,000
2,000
1,500

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yhteensä 205,500

31/i2 20
49,800
15,100
144,000
2,000
1,200
18,000
2,500
2,750
59,500
—
—
' —
—
—
—
—
294,850

^Vl2 21
35,000
12,000
158,000
—
1,000
25,000
3,000
3.000
48,600
1,200
60
17,000
7,000
140
3,000
500
314,500

Opintokerhotoiminta.
Tärkeimpänä tehtävänään liitto pitää jäsentensä ke
hittämistä itseopiskeluun. Siinä on tietysti ensi tilalle
asetettava kotiopintotyö. Mutta koska yksikseen opis
kelu siihen tottumattomille osoittautuu vaikeaksi, on
liitto alusta alkaen erikoisesti ajanut opintokerho-aatetta,
mikä juuri on omansa kehittämään kerhon jäseniä yk
sikseen opiskeluun.
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Opintokerhoja varten julkaistiin ensimäisenä työkau
tena erilaisia mallisääntöjä ja käytännöllisiä neuvoja.
Koska opintokerhojen toiminta toimeensa pystyvien opintojohtajien puutteesta oli osoittautunut jonkunverran
pintapuoliseksi, toimeenpantiin toisen työkauden alussa
n.s. opinrojohtajakurssit, joista alempana enemmän. Nii
den yhteydessä julkaistiin pieni vihkonen, joka sisälsi
opintojohtajakursseilla esiintyvien luennoitsijain kirjoit
tamia opinto-ohjelmia eri aineissa. Toukokuun alussa
1921 tästä vihkosesta ilmestyi suuresti laajennettu pai
nos nimeltä Työväen Sivistysliiton Opintokirja,
jossa on liiton sihteerin Hj. Eklundin kirjoitus «Opinto
piireistä ja niiden tehtävistä0 sekä opinto-ohjelmia seuraavissa 10 aineessa: historiassa ynnä yhteiskuntatie
teissä (V. Voionmaa), sosialismin teoriassa ynnä kansan
taloustieteessä (J. V. Keto), ammattiyhdistysliikkeessä
ynnä työväenlainsäädännössä (M. Paasivuori), kunnallis
tiedossa (R. Itkonen), kansainvälisissä kielissä (idossa ja
esperantossa) (Hj.Eklund), kehitysopissa (J. Ailio) ja Suo
men työväenliikkeen historiassa (T. Tainio).
Samojen kurssien yhteydessä julkaistiin myös Lyyli
Erosen kirjoittama kirjailija-tutkimus: «Jack London,
syvien rivien kirjailija", joka on tarkoitettu «pohjakirjaksi" opintokerhoille niiden tutustuessa Jack Londonin
teoksiin.
Suurimerkityksellistä opintokerhotoiminnalle oli, että
syksyllä 1921 voitiin ruveta käyttämään Eduskunnan
myöntämää valtioapua opintokerhotoiminnan elvyttämi
seksi. Vuoden 1921 varoista T. S. L. sai käytettäväk
seen 22,000 markkaa, jotka käytettiin opintojohtajakurssien kustantamiseen, stipendeihin näiden kurssien osan
ottajille ja kerhojen avustamiseen. Avustusta myönnet
tiin vuoden 1921 lopussa 46 kerholle. Vuoden 1922 va
roista, joista liitto sai käytettäväkseen 30,000 mk., myön
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nettiin keväällä avustusta 35 kerholle. Avustusta anne
taan Valtion Luentolautakunnan määräysten mukaan
»sidottujen kirjojen muodossa" yhtä paljon kuin kerho
itse edellisenä vuotena on käyttänyt tai tulevaa vuotta
varten on varannut opintotarkoituksiin, ei kuitenkaan
enemmän kuin 200 mk. kerhoa tai aliryhmää kohti.
Kolmena ensimäisenä työkautena ovat liitolle ilmoit
tautuneiden kerhojen luvut olleet 60, 66 ja 93. Koska
kuitenkin muutamilla kerhoilla on ollut 2, 3, 4 jopa
6-kin itsenäisesti opiskelevaa aliryhmää, olivat todelli
set luvut seuraavat:
1919-20 1920-21 1921—22
Suomenkielisiä kerhoja
63
75
99
Ruotsin- „
7
14
3
Kaikkiaan 70
78
113
Suomenkielisistä kerhoista toimi 1921 —22:
S.d. Nuoriso-osastojen
keskuudessa 40, jäsenm. 484
S.d. työväenyhd.
361
n
»
31,
10,
S.d. Työläisnuoriso-osast.
99
n
Ammatillisten osastojen
118
7,
M
Sosialististen työväen yhd.
61
»»
n
5,
Esperantoyhdistysten
48
3,
n
Raittiusyhdistyksen
16
n
n
1,
Itsenäisiä kerhoja
32
2,
n
Suomalaisia kerhoja 99, jäsenm. 1,219
Ruotsinkielisistä kerhoista toimi 1921—-22:
S.d. työväenyhd.
keskuudessa 8, jäsenm. 60
Itsenäisten nuoriso-osast.
„
2.
?
»
Sosialistisen työväenyhd.
17
1,
n
Ammattiosaston
„
8
>,
1,
1,
S.d. työläisnuoriso-osast.
„
5
1,
Itsenäinen kerho
20
»»
Ruotsalaisia kerhoja 14, jäsenm. 110

,
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Ne aineet, joita kerhot enimmäkseen opiskelivat 1921
—22, olivat:
sosialismin historiaa
24 kerhossa
kaunokirjallisuutta
16
n
yhteiskuntaoppia
13
kunnallistietoa
13
sosialismin teoriaa
12
n
historiaa
11
n
10
sosialismia yleensä
V
kaunolukua
8
n
8
puhetaitoa
n
suomenkieltä
7
n
runonlausuntoa
7
n
kansantaloustiedettä
6
»
talousoppia
5
M
kokoustoimintaa
5
kirjanpitoa
5

Opintojohtajakurssit.
Kuten yllä mainittiin toimeenpantiin syyskuussa 1920
liiton ensimäiset opintojohtajakurssit Helsingissä. Kurs
sien tarkoituksena oli kasvattaa toimeensa pystyviä opintojohtajia. Luennot oli sen takia järjestetty siten, että
niissä etupäässä vain annettiin neuvoja eri aineiden opis
kelusta ynnä opiskeluun sopivista kirjoista.
Koska kurssit onnistuivat odottamattoman hyvin, päätti
toimikunta jatkaa aloitettuun suuntaan, kuitenkin siten,
että kurssit pidettäisiin eri osissa maata. Kursseja on
sittemmin pidetty kahdet keväin, kahdet syksyin, lukuun
ottamatta syksyä 1922, jolloin varojen puutteen takia ei
voitu pitää muuta kuin yhdet kurssit.
Kurssien periaatteellista ohjelmaa on siinä kohden
muutettu, että luennoissa on ruvettu antamaan myös
asiallisia tietoja eri aineissa eikä ainoastaan neuvoja
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aineiden opiskelusta. Edelleen on useilla kursseilla an
nettu käytännöllistä opetusta laskennossa (10 t.) ja kir
janpidossa (20 t.) sekä ainekirjoituksessa, jota on har
joitettu kotityönä. Kaikilla kursseilla on sitäpaitsi pi
detty opintokerhon mallikokouksia.
Seuraavat opintojohtajakurssit on pidetty:
N:o
1.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Vili.

Paikka

Aika
Alka

Luen' Opetus- Y. . Hyväks.
toja ta y.m. YnL opinto]'.

Helsinki.............. . . >3/9- 21/9 1920 44
Tampere............ . -/l—!’/i 1921 59
Jyväskylä.......... . 29/3-9/4
„
70
Viipuri............... . . 5/9 — 18/9
72
Pori..................... . 5/u—]4/ll „
79
Sortavala............ . «/2—19/2 1922 75
Lieksa................ .. 20/4_30/4
60
Hämeenlinna .. ., . 10/9—24/9 .
89
Yhteensä 548

4
8
38
36
9
40
39
38
212

48
67
108
108
88
115
99
127
760

68
30
46
43
17
51
32
18
305

Stipendejä on kursseilla jaettu seuraavasti: Porin kurs
seilla 13 ä 150 mk. ynnä 3 ä 100 mk., Sortavalan kurs
seilla 17 ä 150 mk., Lieksan kursseilla 10 ä 150 mk.
ynnä 4 ä 75 mk. sekä Hämeenlinnan kursseilla 14 a
150 mk. ynnä 2 ä 75 mk.
Luentotoiminta.
Toisena tärkeänä toimintamuotona on liitolla alusta
alkaen ollut luentojen välitys eri työväenjärjestöjen toi
meenpanemille luento- ja opastuskursseille. Ensimäisenä työkautena välitettiin niinmuodoin 21 kursseihin
yhteensä 90 luentoa.
Tätä toimintamuotoa haittasi kuitenkin alussa jossain
määrin vaikeus saada luennoitsijoita etäällä Helsingistä
pidetyille kursseille. Senvuoksi ryhdyttiin luennoitsi-
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jaluettelon laatimiseen, johon pyrittiin saamaan luen
noitsijoita eri tahoilta maata. T. S. L:n luennoitsijaluettelo laadittiin lopulliseen muotoonsa syksyllä 1920
ja painettiin se Valtion Luentolautakunnan kustannuk
sella joulukuussa samana vuotena. Koska luettelo jo
on vanhentunut, tullaan piakkoin toimittamaan siitä
uusi painos.
Syksyllä 1920, jolloin voitiin ruveta käyttämään Edus
kunnan myöntämää 150,000 mk:n määrärahaa kansantajuistieteellistä luentotoimintaa varten, liiton luentovälitys suuresti laajeni. Tämän määrärahan käyttämistä
varten Kouluhallitus asetti Valtion Luentolautakunnan,
johon kukin seuraavista järjestöistä: Kansanvalistusseura, Työväen Sivistysliitto, Finlands Svenska Arbetarförbund ja Svenska Folkskolans Vänner valitsi yhden
vakinaisen ja yhden varajäsenen. T. S. L:n vakinaisena
jäsenenä on siitä lähtien ollut liiton puheenjohtaja
V. Voionmaa ja varajäsenenä liiton sihteeri Hj. Eklund.
Kouluhallituksen määräysten mukaan jaettiin V. L. L:n
työ siten, että kutakin kieliryhmää varten muodostettiin
„luentotoimisto“, jonka piti hoitaa luennoitsijain han
kintaa. Vanhaan tapaansa T. S. L. kuitenkin seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka hoiti luentovälityksen työväen keskuudessa sekä peri Suomalaiselta
Luentotoimistolta suorittamansa luentopalkkiot ja matka
kustannukset. Aikana ’/6 1920—31/i 1921 välitettiin
siten 35 kursseihin yhteensä 279 luentoa.
Helmikuun 1 p:stä 1921 alkaen luentojen välitys työ
väenkin keskuudessa siirtyi Suomalaiselle Luentotoimistolle, jolle T. S. L. ainoastaan välitti \uentotilaukset. Tarkan tilaston antaminen ajalta Va—31/s 1921
on luonnollisista syistä mahdoton. Mainittakoon senvuoksi vain, että täten välitettiin suunnilleen 100 luen
non tilausta.
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Viimeksi mainittu järjestelmä osoittautui kuitenkin
pian hankalaksi ja kaikin puolin epämukavaksi. Edus
kunta päättikin maaliskuussa 1921, että V. L. L:ssa
edustetut järjestöt — joihin syksystä 1921 alkaen myös
on kuulunut »Suomen Nuorison Liitto" — olivat oikeu
tetut itse hoitamaan jäsentensä keskuudessa luentotoi
minnan sen kaikessa laajuudessa, johon sisältyy myös
taloudellinen puoli. Toiminnastaan on näiden järjes
töjen sitten annettava kertomus V. L. L:lle. Vuoden
1921 luentovaroista sai liitto käytettäväkseen 45,000
mk. ja kuluvan vuoden varoista saman verran.
Jo heti syksyn alusta voitiin huomata, että uusi jär
jestelmä oli vanhaa paljon parempi, sillä luentotoiminta
laajeni edellisestä syksystä enemmän kuin kolmenkertaiseksi. Koko työkautena 1/6 1921—3l/& 1922 välitet
tiin ja kustannettiin 104 kursseihin 946 luentoa ja niitä
olisi voitu järjestää paljon enemmänkin, jos varoja vaan
olisi riittänyt.
Läänien mukaan jakaantuivat luennot seuraavasti:
Luentoja
Kuulijoita
Kurs
Kurss.
Luent.
seja Kaik
Yh
kohti
kohti
kiaan keskim teensä
keskim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin »
Ahvenanmaan
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun

Koko maassa

13
23
—
38
13
4
4
8
1
104

172
171
—
293
141
41
17
105
6

13,2
7,4
—

8,900
8,090
_

10,1

7,7

17,100
12,960
2,285
1,145
8,640
225
59,345

946

9,i

10 3

4,3
13,1
6,o

52
47
—
58
92
56
67
82
38
63
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Seuraavassa luettelossa luokitellaan sisällykseen näh
den kaikki T.S.Lrn työkautena 1921—22 toimeenpane
mat tai järjestämät luennot, siis valtion avustamat kansantajuistieteelliset luennot, liiton opintojohtajakursseilla
pidetyt luennot ja ne liiton järjestäjän hänen matkoil
laan pitämät luennot, jotka eivät kuulu kumpaankaan
edellisistä ryhmistä.
Itseopiskelusta .....................................
Opintokerhotyöstä ...............................
Koulukysymyksestä.............................
Oppivelvollisuuslaista.........................
Kirjaston hoidosta................................
Muista valistusasioista ......................
Filosofian opiskelusta...........................
.Sosialismi ja siveysoppi“ .............
Muista filosofisista aineista...............
Historian opiskelusta...........................
Muista hist. aineista ........ ..................
Kaunokirjallisuudesta...........................
Taiteesta y. m.........................................
Luonnontieteellisistä aineista ...........
Terveysopillisista
„
Fyysillisestä kasvatuksesta ...............
Yhteiskuntatieteiden opiskelusta....
Yhteiskunnallisesta taikauskosta ....
Parlamentarismista .............................
Työväenlainsäädännöstä.....................
Verotuskysymyksestä .........................
Muista yhteisk. aineista ...................
Arvo-opista............................................
Taloudell. historiankäsityksestä........
Osuuskauppaliikkeestä .......................
Maatalouskysymyksestä .....................
Muista taloustieteen, aineista..........
Sosialismin teoriasta...........................
„
historiasta.........................
Sosialisoimiskysymyksestä.................
Muista sosialistisista aineista.............

26
57
17
20
28
77 225
17
10
8
35
9
6
15
30
7
37
16
19
13
48
9
14
13
18
64
37 155
15
4l
14
14
31 115
28
16
20
9

73
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Työväenliikkeestä yleensä................
16
Työväenliikkeen historiasta.............. 25
„
suuntavirtauksista.. 61
Ammattiyhdistysliikkeestä ................. 37
Nuorisoliikkeestä.................................. 57 196
Kunnallistiedosta yleensä.................. 111
Kunnallispolitiikasta yleensä............ 68
Kunnallislaeista..................................... 14
Kunnallisverotuksesta......................... 20
Kuntain kiinteistöpolitiikasta............
10
Muista kunnallisista asioista............. 36 259
Suomenkielestä .................................
7
Suomenkielen oikeinkirjoituksesta .. 13
.
tyyliopista.................. 61
Kansainvälisistä kielistä .....................
7
88
Laskennon opetusta ........................... 26
Kirjanpidon
„
67
Yhdistyslaista ...................... «............. 18
Yhdistysten kirjallisista tehtävistä... 27
Kokousten pitämisestä......................... 38
Puhe- ja esiintymistaidosta ..............
16
Sanomalehdistöstä................................
4 190
Kaikkiaan 1,442

Kirjainvälitys- ja kirjastotoiminta.
Ensimäisenä työkautena liiton neuvonta-toiminta tällä
alalla etupäässä rajoittui erikoisluettelojen laatimiseen
yksityisille ja kerhoille sekä työväenyhdistysten ja muuta
mien kuntien kirjastoille. Sitäpaitsi laadittiin itsenäis
ten opintokerhojen kirjastoja varten mallisäännöt, joita
tarpeellisissa kohdin muutettuina pyynnöstä myös lähe
tettiin työväenyhdistysten kirjastoille.
Toisesta työkaudesta alkaen on kirjastonhoidosta
luennoinut liiton järjestäjä kaikilla liiton opintojohtajakursseilla ja hänen järjestysmatkoillaan. Työväenyhdis-

33
tysten ja kuntien kirjastoille sopivista kirjoista on laa
dittu laajempi hinnoiteltu valiokirjaluettelo.
Kirjastovälineitä ei ole ryhdytty laatimaan, vaan on
alusta alkaen välitetty Kansanvalistusseuran laatimia
välineitä. Kirjastotoiminnan opasta ei myöskään ole
laadittu, vaan on sensijasta välitetty S. Ammattijärjes
tön ja S.d. Nuorisoliiton kustantamaa Toimitsija-Opasta,
jossa on liiton järjestäjän laatimat ohjeet kirjastonhoidossa.
Kirjainvälitystä on alusta alkaen harjoitettu. Vuoden
1921 loppuun saakka ovat lähetykset enimmäkseen
tapahtuneet Työväen Kirjakaupan kautta, ilman että lii
tolle olisi koetettu hankkia niistä erikoista hyötyä. Vasta
vuoden 1922 alusta, jolloin liittoon voitiin ottaa toimisto
apulainen, ovat lähetyksetkin toimitettu toimiston kautta.
Kolmantena työkautena toimitettiin kaikkiaan 166 kirjavälitystä, joiden kokonaisärvo oli suunnilleen 13,000 mk.
T. S. L:n edustajana Valtion Kirjastotoimikunnassa,
joka asetettiin syksyllä 1921, on liiton järjestäjä J. H.
Vehkamäki.

KirjeopistoT. S. L:n Kirjeopisto perustettiin joulukuussa 1921.
Opiston toiminnassa käytettyä järjestelmää, jonka suunnitteli ja alkuunpani liiton järjestäjä, yksinkertaistutettiin
1922 kerho-opiskelun maksuihin nähden. Järjestelmä
on nykyään seuraava:
Kirjeellinen opetus tapahtuu kolmella eri tavalla.
Paitsi y&sz/zopiskelua edellytetään vielä ryhmä- ja kerhoopiskelua. Kussakin tapauksessa lähetetään vain 1 kpl.
kutakin opetuskirjettä. Ryhmän kaikkien jäsenten laati
mat vastaukset korjataan erikseen, jotavastoin kerhon
jäsenet yhteisesti laativat yhden vastauksen. Koska

3
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kirjeopiston kannalta katsoen kerhon opiskelu ei siis
eroa yksinopiskelusta, ovat kurssimaksut kerhon jäse
niltä yhteisesti samat kuin yksinopiskelijalta, nimittäin
100 mk. kultakin kurssilta. Ryhmän jäsenet suorittavat
sitävastoin kukin 75 mk.
Marraskuun 15 p:nä 1922 oli opiskelijoita eri aineissa:
Aine
Suomi............................................
1 Ruotsi.............................................
Saksa .............................................
! Ido..................................................
Esperanto.......................................
Yhteensä

Yksin- Ker
opisk hoja
16
15
6
1
5

1
2
—
1
2

43

6

Kerh. Opiskeli
joita kaik
jäs.
kiaan
6
17
—
10
15
48

22
32
6
H
20

1

91

Muutamissa uusissa aineissa, kuten kirjanpidossa, kan
santaloustieteessä, Suomen talousmaantieteessä, filo
sofiassa ja järjestötehtävissä on tilattu käsikirjoitukset
opetuskirjeiksi.

Valistustyö ruotsinkielisen työväen
keskuudessa.
Valistustyötä ruotsinkielisen työväestön keskuudessa
oli jo ennen T. S. Lm perustamista ohjannut „Studiecirklarnas Centralutskott“ (Opintokerhojen Keskusvaliokunta). Sille myönnettiin vuodeksi 1921 T. S. Lm
puolesta 2,000 mkm apuraha, josta suurin osa käy
tettiin opintokerhotyön elvyttämiseksi. Syksyllä 1921
Suomen Ruotsalainen Työväenliitto laajensi yllämaini
tun valiokunnan valtuudet muuttaen samalla sen nimen
„Finlands Svenska Arbetarförbunds Bildningsutskott'iksi“.
Äskenmainittu sivistysvaliokunta toimii välittömässä yh

/
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teydessä T. S. L:n kanssa ja on liiton sihteeri valio
kunnan jäsenenä. Lukuunottamatta tätä yhteistoimin
taa on T. S. L:n toimisto alusta alkaen myös välittö
mästi, etupäässä neuvontatoiminnalla, ottanut osaa ruotsa
laisen työväen sivistystyöhön.
Syksyllä 1921 toimeenpani „Arbetarbladet“-lehti kierto
kyselyn sen johdosta, että nykyinen korkea kruununkurssi tekee etenkin Suomen ruotsinkieliselle työväelle
mahdottomaksi hankkia Ruotsissa ilmestyvää kirjalli
suutta. Kiertokysely, jota Ruotsissa mielenkiinnolla seu
rattiin, johti siihen ilahduttavaan tulokseen, että Ruotsin
Arbetarnas Bildningsförbund päätti toimeenpanna ke
räyksen ruotsinkielisten kiertävien kirjastojen lahjoitta
miseksi T. S. L:lle. Keräys tuotti lähes 3,000 kruunua ja
ensimäinen kolmannes kerätyistä kirjoista on jo saa
punut.

Työväen Sivistysliiton toimintatavoista.
Kirj. J. H. Vehkamäki.
■työväen Sivistysliitto toimii etupäässä järjestyneen työf väen keskuudessa, sillä työväenjärjestöthän sen muo
dostavat. Mutta sen toiminta tarkoittaa koko työväen
luokkaa, niin järjestymätöntä kuin järjestynyttäkin. Sillä
järjestöt jo tavallaan ovat kouluna jäsenilleen, mutta
niiden ulkopuolella vaeltavat joukot täydellisessä tietä
mättömyydessä. Sen takia T. S. L. ulottaa toimintansa
ohi jäsen-järjestöjensäkin, pyrkien kaikin keinoin ko
hottamaan työväen sivistystasoa yleensä. Ja siinä sillä
onkin, — varsinkin ensi aluksi, — herätystyötä tehtä
vänään. Mutta se ei suinkaan ole helppoa; jollei T.
S. L. saisi valtiolta avustusta, se tuskin pysyisi pystyssä,
ja liian leveä toiminta veisi sen sittenkin pian nurin.
Sen vuoksi on liiton pakko käyttää toimintatapoja, jotka
vaativat vähän varoja mutta ovat mahdollisimman yleis
hyödyllisiä.
Kun Työväen Sivistysliitto v. 1919 perustettiin, pi
dettiin sen mallina Ruotsin saman-nimistä järjestöä, ja
sen järjestömuodot m.m. silloin omaksuttiin. Niinpä
on mainitusta järjestöstä tullut Suomen Työväen Si
vistysliiton esikuva joka suhteessa, niin että toiminta
täällä tapahtuu samaan tapaan kuin Ruotsissakin. Siinä
tarkoituksessa m.m. liiton sihteeri syksyllä v. 1920 teki
opintomatkan Ruotsiin, perehtyäkseen näihin toiminta
tapoihin. Mutta samalla kuin näin on esimerkkiä otettu
ulkomaiden valistustyöstä on omiakin toimintatapoja
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kehitetty. Niinpä on Työväen Sivistysliitto jo ryhtynyt
suurisuuntaiseen työhön johtajien kasvattamiseksi työ
väen sivistystaistelua varten, toimeenpanemalla n.s. opintojohtaja-kursseja eri puolin maata.
Muuten on Työväen Sivistysliiton toiminnassa mää
räävänä se tarkoitus, jonka liiton perustajat sille an
toivat, nim. yhteiskunnallisen valistuksen levittäminen
työväen keskuuteen ja työväen henkisten kulttuuritarpei
den tyydyttäminen. Niissä merkeissä liitto toimii.

Kotiopintojen edistäminen.
Työväen Sivistysliiton koko toiminta kohdistuu työ
väen itseopiskeluharrastusten herättämiseen. Itseopis
kelun käyntiin saattaminen on sen työssä kaikki kai
kessa, — sitä koetetaan edistää kehotuksilla, neuvoilla
ja ohjeilla ja itseopiskelijoita suoranaisesti avustetaan, mi
käli varoja ja voimia siihen riittää. Varsinkin pidetään
tärkeänä kotiopintojen harjoittamista; sillä sen varmem
paa opiskelumuotoa ei vielä ole keksitty, — koulu
opetuskin ilman sitä olisi vajavaista. Sen vuoksi T.
S. L. on ottanut erityisesti tehtäväkseen yksikseen opis
kelijain neuvonnan ja ohjaamisen, innostamisen ja joh
tamisen. T. S. L:n toimistosta annetaan ohjeita itsekseen-opiskelijoille opintojensa järjestämisessä, kirjojen
valinnassa y.m. Kuka tahansa siis voi kääntyä T. S. L:n
puoleen, neuvoja ja ohjeita tarvitessaan.
Mutta, ominpäin-opiskelu on vaikeaa, ja siihen tah
too pakostakin kyllästyä. Sen takia ei tämä opiskelu
muoto voi tulla yleiseksi, jollei sen ohessa käytetä mui
takin opiskelumuotoja, jotka ominpäin-opiskelua hel
pottavat. Sitäpaitsi opiskelijat aika-ajoin kaipaavat vir
kistystä, voidakseen taas menestyksellä työskennellä, ja
heidän on muutenkin huolehdittava kehityksestään. Sa
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moin on kirjojen hankkiminen vaikeaa, jos opiskelijan
on pakko ostaa kaikki kirjat itse; jo se panee ajattele
maan yhteistoimintaa opiskelijain kesken.

Opintokerhotoiminta.
Jotta itseopiskelusta siis olisi enemmän hyötyä ja se
samalla muuttuisi huvittavammaksi, on Työväen Sivis
tysliitto ottanut ajaakseen yhteistoiminnan ja keskinäi
sen avunannon aatetta tällä alalla. Siinä tarkoituksessa
se on ryhtynyt levittämään n.s. opintopiirimuotoa työ
väen keskuuteen, selostamalla lehdissä ja pikku kirja
sissa tuota mukavaa ja kaikin puolin sopivaa opiske
lutapaa, joka ulkomailla on niin yleisesti käytännössä.
Ja paljon se onkin jo näin aikaansaanut: opintopiirejä
on jo satoja toiminnassa työväen ja työläisnuorison
keskuudessa eri puolin maata ja monet näistä toimi
vat varsin vilkkaasti. Mutta vielä enemmän olisi ai
kaansaatava, sillä nämä kerhot näyttävät paremmin kuin
mikään muu opiskelu-muoto soveltuvan työväen sivistystaisteluun. Niissä ei vain opita, niissä suorastaan
kehitytään ihmisiksi, kansalaisiksi. Ja se on yhtä tär
keä ja huomioonotettava kuin tietojen hankkiminenkin.
Mutta herätystyötä on siinä suhteessa vielä paljon teh
tävä, sillä sivistyksen arvoa ei suinkaan vielä läheskään
yleisesti ymmärretä.
Mitenkä hyödyllisenä tätä opiskelu-muotoa pidetään,
näkyy muuten siitäkin, että valtio on ottanut avustaak
seen kaikkia niitä opintopiirejä, jotka säännöllisesti toi
mivat. Se on tärkeä seikka sekin, ja työväen olisi py
rittävä mahdollisimman paljon sitä avustusta hyväkseen
käyttämään. Sillä avustusta jaetaan suhteellisesti pal
jon siihen nähden mitä opiskelijat itse varoja käyttä
vät kirjojen ostoon y.m., nim. ihan saman verran, mi
käli ei koko avustus kerhoa kohti nouse yli 200 mkm.
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Se on jo huomattava summa, se. Mutta avustus jae
taankin sen takia kirjojen muodossa. Avustuksen jako
tapahtuu siten, että Työväen Sivistysliitto jakaa kaiken
sen avustuksen, mikä tulee työväen opintopiirin osaksi,
ja n.s. porvarilliset järjestöt taas pitävät huolta muista
kerhoista. Jakoa valvoo Valtion Luentolautakunta vah
vistaen jako-perusteet y.m. Avustusta haettaessa on
sen takia liitettävä kaikki asiakirjat mukaan, jotta ano
mus tulisi huomioonotetuksi. Ja samoin on toimin
nasta aina ajallansa ilmoitettava Työväen Sivistysliitolle,
jotta se tarpeen tullen voisi antaa neuvoja ja ohjeita,
mikäli se katsoo ne tarpeellisiksi, nimenomaan juuri
valtioavunkin kannalta katsoen.
Opintokerhon muodostavat muutamat toverit opiskelutarkoituksessa. Se on tavallaan pikku yhdistys, jolla
on oma johtokuntansa, virkailijansa ja viralliset kokouk
sensa niinkuin muillakin yhdistyksillä mutta jolla sen
ohessa on opintojohtajansa, opintosuunnitelmansa ja
opiskelu-kokouksensa, mitkä kaikki tarkoittavat tietojen
hankkimista jäsenille. Se voi olla joko itsenäinen tai
jonkun yhdistyksen ohella toimiva. Joka yhdistyksessä,
jossa on vähintään viisi opiskeluhaluista voidaan sel
lainen ali-yhdistys perustaa. Samoin kaikkialla, missä
vain innostuneita opiskelijoita on. Työväen Sivistys
liitolta saa siinä suhteessa ohjeita, mallisääntöjä y. m.
Opintopiirityöstä taas saa neuvoja T. S. Lm opintokir
jasta, samoin eri aineiden opiskelusta. — Huomattava
on, että opintokerho yhtä paljon kehittää jäseniään kuin
siellä saa tietoja. Opintopiirissä oppii puhumaan ja
käyttäytymään, siellä luonne jalostuu ja tavat hienos
tuvat. Siellä myös tarjoutuu paljon virkistävää huvia,
mikä työläisten yksitoikkoisessa elämässä on tärkeä sekin.
Yli 20 jäsenen ei opintopiirissä saisi olla, vaan olisi
silloin perustettava toinen kerho; sillä muuten käy opis
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kelu hitaasti, järjestystä on vaikea ylläpitää j.n.e. Niillä
voisi silloin olla virallinen puoli yhteinen, mutta opis
kelu tapahtuisi erikseen. — Opintokerhon eri muotoja se
lostetaan T. S. L:n opintokirjassa. Aloittelijoille suositelta
via ovat «yleiset opintokerhot" ja «kirjallisuuspiirit", sillä
ne ovat melkein poikkeuksetta menestyneet, missä tahansa
niitä sitten on yritettykin. Opintojohtajaksi sopii joku
varttunut itseopiskelija, joka on selvillä opintopiirityöstä.

Kirjeellinen opiskelu.
Kun ominpäin-opiskelu kuitenkin on melko vaikeaa,
olipa opiskelija sitten kuinka etävä tahansa, on Työ
väen Sivistysliitto sen lisäksi käytäntöönottanut kirjeellisen opetuksen niitä henkilöitä varten, jotka haluavat
perusteellisia tietoja jossakin aineessa, joko sitten käy
tännöllisessä taikka lukuaineessa, ja jotka voivat suo
rittaa korvausta tällaisesta tavallaan yksityisestä opetuk
sesta. Nykyään voi kuka tahansa siten kirjeenvaihdon
avulla oppia suomenkieltä, laskentoa, esperantoa tai
idoa, kirjanpitoa j.n.e., melkein mitä vain itse haluaa.
Kurssi-maksu on vähän eri suuri eri aineissa ja yksi
tyisille kalliimpi kuin opintopiirien jäsenille, mutta kes
kimäärin se on n. 100 mk. aineesta, ja sisältyy siihen
silloin jo kirjeenvaihtokustannuksetkin. — Kun opis
kelu tällä tavoin tulee melko halvaksi, olisi toivottavaa,
että työläis-itseopiskelijat sitä enemmän käyttäisivät hy
väkseen. Sillä helpompaa opiskelutapaa tuskin on kuin
tämä, jossa opiskelija itse saa määrätä edistyksensä
mutta kuitenkin on aina pätevän opettajan johdettavana.

Kansalaistutkinnot.
Mutta ei vain opetus vaan suorastaan tutkintojen toi
meenpano tulee kysymykseen työväen sivistystyössä.
Sillä mitä hyötyä olisi työstä, jollei se voisi antaa tu
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loksia ? Sen takia on T. S. L. suunnitellut käytäntöön
otettavaksi erityisen tutkinto järjestelmän, joka takaisi
opiskelijoille varman kansalaissivistyksen, joko sitten
ylimalkaisen, välttämättömän, tai perusteellisemman.
Niinpä on ajateltu toimeenpantavaksi näitä tutkintoja
kahdenlaisia, joista toista voitaisiin kutsua alemmaksi
kansalais-tutkinnoksi, toista ylemmäksi; edellinen tut
kinto edellyttäisi silloin vähän laajempaa kuin kansa
koulu-tietomäärää sellaisissa tärkeissä alkeis-aineissa kuin
äidinkielessä ja laskennossa, historiassa, maantiedossa,
luonnontiedossa j. n. e. sekä yhteiskuntaelämän ja -lai
tosten, oman maan vakiomuodon, lainsäädännön, kan
santalouden ja hallinnon perusteiden tuntemista; jälki
mäinen taas, joka voitaisiin suorittaa vasta tämän jäl
keen, edellyttäisi varmoja tietoja joissakin humanis
tisissa, yhteiskunnallis taloudellisissa tai luonnontieteel
lisissä aineissa, ja olisi opiskelijan itse valittava ne ai
neet, kolme neljä, missä hän tutkinnon suorittaisi. Tällä
tavoin on otaksuttu parhaiten voitavan työväen sivis
tystasoa kohottaa. Sillä epäilemättä näistä tutkinnoista
vähitellen muodostuisi se lähin päämäärä, mihin itse
opiskelun kautta yleisesti pyrittäisiin. Sen vuoksi on
vaatimukset niissä suunniteltu heti alunperin niin an
kariksi, että tutkintojen suorittaminen todella tulisi ole
maan jonkinlainen kypsyyden ja kehittyneisyyden näyte,
t.s. tavoittelemisen arvoinen.
Mutta toistaiseksi on tämä järjestelmä vasta suunni
telmana. Sillä itseopiskelu ei vielä läheskään ole niin
yleistä, kuin mitä tällainen tutkinto-järjestelmä edellyt
täisi. Sitäpaitsi siinä tarvitaan päteviä tutkijoita ympäri
maata, jotka kuulustelevat opiskelijoita, samoin aivan
uudet opintosuunnitelmat, vaatimus-luontoiset, joissa
annetaan ihan tarkkoja ohjeita siitä, mitä minkin aineen
opiskelussa on huomioonotettava, ja ennenkuin nämä
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kaikki on käytettävissä, kuluu vielä jonkunverran aikaa.
Silloin on kai itseopiskelu jo päässyt vauhtiin, niin että
tätä järjestelmää voidaan ryhtyä käytäntöön sovellutta
maan. Nykyään siitä vielä tuskin olisi mitään hyötyä.

Paikalliset sivistystoimikunnat.
Kun yhdistykset ja osastot eivät voi suoraan kuulua
Työväen Sivistysliittoon, on luonnollista, että T. S. L.
tarvitsee paikallisia elimiä, jotka pitävät huolta sivistys
työstä niiden keskuudessa. Sellaisia elimiä ovat sivis
tystoimikunnat. Joka paikkakunnalla, missä toimii useita
Työväen Sivistysliiton jäsen-järjestöjen alaisia yhdistyk
siä tai osastoja, olisi siis sellainen perustettava, mikäli
sitä ei ole aikaisemmin tullut tehtyä. Siinä menetel
lään niin, että joku asiaan innostunut ensinnä herättää
kysymyksen omassa yhdistyksessään tai osastossaan ja
sen jälkeen käännytään yhdistysten ja osastojen puo
leen ja kehoitetaan niitä valitsemaan edustajansa yh
teiseen toimikuntaan. Tämä toimikunta tekee sitten
ilmoituksen Työväen Sivistysliitolle, valitsee virkailijansa,
laatii toimintasuunnitelmansa j. n. e. Työväen Sivistys
liitto taas lähettää toimikunnalle mallisäännöt ja kaikki
tarvittavat ohjeet, niin että toiminta voidaan heti aloit
taa. — Raha-asiansa järjestää sivistystoimikunta niin,
että ne yhdistykset ja osastot, jotka ovat edustajansa toi
mikuntaan valinneet, suorittavat kukin osansa menoista.
Sivistystoimikunnan tehtävänä on:
huolenpito työväen kirjastoista paikkakunnalla, niin
että ne pysyvät tarkoitusta vastaavina ja jatkuvasti laa
jentuvat, ollen päämääränä eri kirjastojen yhdistäminen
yhdeksi, ajanmukaiseksi kirjastoksi;
opintokerhotyön järjestäminen eri yhdistysten ja osas
tojen keskuudessa;
kotiopintojen käyntiinsaattaminen;
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kansantajuis-tieteellisten luentotilaisuuksien järjestä
minen ;
yleensä työväen sivistysharrastusten herättäminen ja
ylläpitäminen, m.m. kirjallis-taiteellisia iltamia y.m. ti
laisuuksia toimeenpanemalla;
kirjallisuuden levitys.

Kansantajuis-tieteelliset luennot.
Tärkein niistä tehtävistä, mitä paikallisilla sivistystoimikunnilla on, on kuitenkin kansantajuis-tieteellisten
luentotilaisuuksien järjestäminen. Sillä tähän tarkoi
tukseen on nyt saatavana valtiolta avustusta, ja muulla
tavalla kuin luentojen avulla ei joukkoja voida niin hy
vin suorastaan valistaa. Senpä vuoksi on näiden apu
elinten merkitys liitolle kaksinkertainen, ne suunnittelevat ja toimeenpanevat näitä tilaisuuksia liiton puo
lesta, mutta samalla ottavat huomioon paikkakunnan
työväestön sivistysharrastukset, niin että kaikki tapah
tuu johdonmukaisesti ja harkitusti. Sen takia on toi
vottava, että sivistystoimikunnat tulisivat yleisiksi, jotta
tämä toiminta vähitellen voisi säännöllistyä. Sillä tois
taiseksi näitä tilaisuuksia on vähän toimeenpantu ja
hyvin epätasaisesti eri paikoin maata. Sitäpaitsi ovat
tilapäiset toimikunnat, jotka niitä ovat järjestelleet, usein
laiminlyöneet alkuvalmistukset, ja luento-tilaisuudet ovat
sen takia toisinaan epäonnistuneet. Mutta yhtä yksin
kertaista olisi ollut joka paikkakunnalla, missä luentoja
siten on pidetty, heti muodostaa pysyväinen sivistystoimikunta, joka olisi ottanut huolehtiakseen kaikista
sellaisista tilaisuuksista. Sen takia on paikallaan, että
yhdistysten ja osastojen toimihenkilöt kiinnittävät enem
män huomiota tähän asiaan. Paikkakunnan työväki
on huonosti järjestynyt, jollei sillä ole omaa sivistystoimikuntaansa !

44
Kansantajuis-tieteellisiä luentoja avustetaan muuten,
käsittelivätpä ne sitten mitä alaa tahansa; poikkeuksena
ovat vain raittiusesitelmät ja uskonnolliset puheet, jotka
eivät kuulu tähän luokkaan. Mutta luennot eivät saa
olla puolueellisia, ja luennoitsijalta vaaditaan täysi pä
tevyys. Sen takia on T. S. L. toimittanut luettelon
niistä luennoitsijoista, jotka ovat sen välityksellä käy
tettävissä, ja sen mukaan siis voivat sivistystoimikunnat T. S. L:lta luennon-pitäjiä saada. Mikäli taas muita
henkilöitä halutaan, voi sekin käydä päinsä, jos vain
nämä täyttävät määrätyt ehdot ja ovat luennoimaan
halukkaita. Sillä Työväen Sivistysliiton luennoitsijakunta on vielä melko pieni, ja hyvä niin ollen on, mitä
useampi henkilö siihen liittyy. Jokainen uusi työnte
kijä on tervetullut, olipa tämä sitten sen tai tämän alan
erikoistuntija, kunhan häneltä vain riittää aikaa muu
tamien helppotajuisten esitelmien pitämiseen aina sil
loin tällöin. Sitä varten on liitolta saatavana kaavak
keita, joilla tällaisen ilmoituksen voi mukavammin tehdä;
siinä on mainittava luentosarjat, aiheet ja tuntimäärät,
aika, milloin, ja alue, millä paikoin voi luentoja pitää,
sekä mitä muuta mahdollisesti haluaa sen ohessa huo
mioonotettavaksi. Tämän ilmoituksen perusteella sitten
luennot järjestetään, mutta eri sopimuksen mukaan joka
kerta; jollei luennoitsija ehkä joskus ehtisi pyydettynä
aikana luennoimaan, voidaan luennon pitäminen lykätä
myöhemmäksikin.
Kansantajuis-tieteellisiä luentoja toimeenpannaan si
ten, että sivistystoimikunta erityisellä kaavakkeella pyy
tää Sivistysliitolta luennoitsijaa ja liitto sitten sopii lä
hemmin siitä luennoitsijan kanssa, minkä jälkeen hänen
vastauksensa ilmoitetaan sivistystoimikunnalle, jonka
velvollisuutena silloin on ryhtyä luentotilaisuutta järjes
tämään. Luennoitsijan palkkion ja matkakulut, paitsi
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hevoskyydistä, suorittaa Työväen Sivistysliitto valtion
varoista, mutta sivistystoimikunnan on pidettävä, huoli
kaikista muista menoista ja lisäksi suoritettava 10 mk.
luennolta Työväen Sivistysliitolle, joka ne tilittää val
tiolle. Luennoitsijain palkkiot vaihtelevat nim. 50—100
markkaan luennolta ja valtio perii sen takia niistä pientä
korvausta toimeenpanijoilta. — Sen lisäksi on huomat
tava, että samaan luentosarjaan tulee sisältyä vähintään
kaksi luentoa ja että luentotilaisuuden tulee olla mak
suttoman ja vapaan kaikille. Samoin, että luennoista on
tehokkaasti ilmoitettava, m. m. käyttämällä seinä-ilmoi
tuksia, joita saa Työväen Sivistysliitolta. Luentotilaisuu
den jälkeen on siitä tehtävä virallinen ilmoitus Työväen
Sivistysliitolle, unohtamatta siinä mainita kuulijain lu
kumäärääkään, mikä on tärkeä tilastojen kannalta.
Kansantajuis tieteellistä luentotoimintaa muuten oh
jaa ja valvoo Valtion Luentolautakunta, jossa liitolla on
oma edustajansa; siitä aina viimekädessä riippuu valtioavun saaminen luentojen pitämiseksi.

Kirjojen välitys ja kustannustoiminta.
Sivistystyöhön kuuluu tietysti kirjallisuuden levitys
ennen muuta. Työväen Sivistysliitolla ei kuitenkaan
sitä vaften ole asiamieskuntaa, eikä liitto muutenkaan
varsinaisesti pidä kirjoja kaupan; mutta se kiinnittää
sen sijaan koko huomionsa kirjojen välitykseen, hank
kimalla niitä alennuksella yksityisille ja yhdistyksille,
samalla kuin se antaa neuvoja kirjojen valinnassa.
Siten se koettaa vielä tehokkaammin vaikuttaa kir
jallisuuden levenemiseen, pyrkimättä edes itse siitä
hyötymään. Samalla T. S. L. harjoittaa omaakin kus
tannustoimintaa, julkaisten varsinkin helppotajuista tie
teellistä kirjallisuutta, jota se pitää yleisön saatavana
perin halvalla. Tulevaisuudessa on sitäpaitsi tarkoitus
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ryhtyä julkaisemaan Työväen Sivistysliiton kustannuk
sella työläis-itseopiskelijain äänenkannattajaa, kerran
pari kuussa ilmestyvää lehteä, jossa työväen sivistysharrastukset saisivat päähuomion osakseen. Tämän to
teuttaminen on kuitenkin riippuva siitä, miten liiton
taloudellinen asema tulee turvattua; sillä nykyoloissa ei
voi niin suureen yritykseen ryhtyä.

Kirjastotoiminta.
Tärkeänä tehtävänä Työväen Sivistysliitolla on myös
työväen kirjastojen kehittäminen ja johtaminen. Ensin
näkin on kirjastojen perustaminen sellaisille paikka
kunnille, missä ei minkäänlaista sivistystyötä työväen
keskuudessa vielä ole tehty, ihan välttämätöntä. Ilman
kirjastoja ei pitkällekään päästä. Mutta kirjastot, jotta
niistä olisi hyötyä, vaativat myös hoitoa, niitä täytyy
täydentää, ajanmukaiset lainaustavat on niissä otettava
käytäntöön j. n. e., ja siinä on T. S. L:lla vielä pitkäksi
aikaa työtä edessään, neuvoessaan ja ohjatessaan kir
jastotoimikuntia ja kirjastonhoitajia, Niinpä onkin tois
taiseksi päähuomio kiinnitetty kirjallisuuden valintaan
ja kirjastonhoidon neuvontaan. Kirjastoja varten on
toimitettu erikoisia kirjallisuusluetteloja, etupäässä työ
väestön tarpeita silmällä pitäen, ja kirjastonhoitajille on
julkaistu tarkkoja ohjeita. — Kirjastonhoidossa on neu
vottu käytettäväksi n. s. amerikkalaista eli 10-jakojärjestelmää luokittelussa, Brownen tai yksikorttijärjestelmää lainauksessa sekä ylipäänsä korttijärjestelmiä mi
käli ne vain ovat tulleet kysymykseen. Kirjastonhoidon
neuvonta on ollut liiton järjestäjän huolena. Kirjastovälineitä taas on pidetty kohtuullisesta maksusta saata
vana. Mutta liitto pyrkii tietysti laajentamaan tätä toi
mintaansa, niin että se vasfedes voi harjoittaa jonkin
laista kirjasto-politiikkaa. Olisi esim. hyödyksi, jos sa-
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maila paikkakunnalla toimivat työväen-kirjastot saatai
siin yhtymään. Samoin olisi hyödyksi, jos roskakir
jallisuuden vastustaminen saataisiin yleisesti käyntiin.
Ja T. S. L:n asiana juuri olisi tällaisten suurisuuntaisten
alotteiden tekeminen, jotka tarkoittavat koko kirjasto
toiminnan saattamista uudelle kannalle.
Muuten on huomattava, että kirjastot nykyään saa
vat valtiolta avustusta, joten Työväen Sivistysliiton toi
minta työväen kirjastojen hyväksi on sitäkin tärkeämpi.
Tätä avustusta ei kuitenkaan Jaeta Työväen Sivistyslii
ton välityksellä, vaan jakaa sitä Valtion Kirjastotoimikunta, jossa liitolla on edustajansa. Tämä toimikunta
myös määrää ne ehdot, joilla kirjastot valtioavustusta
saavat, ja julkaistaan ne joka vuosi hyvissä ajoin sa
nomalehdissä.

Suhteet muihin sivistysjärjestöihin ja
-laitoksiin.
Mutta sivistystyötä työväen keskuudessa tekevät myös
monet muut järjestöt ja laitokset. Varsinkin työväen
järjestöjen ja työväenopistojen sivistystyö on suurimerkityksellinen. Näiden toimintaan suhtautuu Työväen Sivis
tysliitto sen vuoksi myötätuntoisesti, koettaen voimiensa
mukaan edistää niiden pyrkimyksiä. Niinpä avustaa
T. S. L. työväenjärjestöjen toimeenpanemia kursseja ja
muita tilaisuuksia luennoitsijoita ja esiintyjiä hankkimalla
— joko sitten vallan ilmaiseksi tai pienestä maksusta. Sa
moin on liitto valmis välittämään luennoitsijoita työ
väenopistoille, mikäli nämä itse pitävät huolen kus
tannuksista. Kansanvalistusseuran kanssa Työväen Si
vistysliitto on yhteistoiminnassa, ja on saanut käyttää
hyväkseen tämän vanhan järjestön kokemuksia ja sen
laatimia välineitä, m.m. opetuskirjeitä. Muiden järjestö

48
jen toimintaan T. S. L. suhtautuu aivan sen mu
kaan, minkälainen järjestö milloinkin on kysymyksessä.
Mainittava on, että T. S. L. on antanut kannatuksensa
Kieltolakiliiton toiminnalle, yhtymällä siihen jäseneksi.
Samoin on T. S. L. ryhtynyt kannattamaan suunniteltua
Kansalaiskorkeakoulua. Kannatuksen vuoksi on Työ
väen Sivistysliitto myös merkinnyt osakkeita KansanNäyttämö-osakeyhtiössä: mutta muuten on työskentely
taiteen hyväksi vielä jäänyt vähiin, koska on puuttunut
voimia niin monipuoliseen toimintaan.

Kirjallis-taiteelliset iltamat.
Kuitenkin on Työväen Sivistysliitto jo jotakin ehtinyt
tehdä siinäkin suhteessa. Sen toimesta on pidetty sekä
pääkaupungissa että muutamissa muissakin kaupun
geissa kirjallis-taiteellisia iltamia, joilla varmaan on ol
lut kasvattava merkitys, niilläkin. Tosin on niitä toi
meenpantu siinä tarkoituksessa, että sivistystoimikunnat
ja muut järjestöt sitten vuorostaan ryhtyisivät sellaisia
järjestämään ja että tanssi-iltamat sitten, vähitellen jou
tuisivat pois muodista, mutta se ei suinkaan vähennä
niiden merkitystä. Ne ovat olleet jo sinänsä arvok
kaita tilaisuuksia, ja luultavaa on, että yleisö, varsin
kin vanhempi väki, tulee niitä kaipaamaan. Toivotta
va vain olisi, että kaikkialla, missä sellaisia juhla-ilta
mia ryhdytään puuhaamaan, todella arvokas ohjelma
suoritettaisiin.

«Työväen Akatemian” perustaminen.
Työväen Sivistysliiton tulevaisuuden suunnitelmiin
kuuluu erityisen opiston perustaminen työläisnuorisolle.
Se on ajateltu perustettavaksi johonkin luonnonihanalle
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paikalle maaseudulle, ja saisivat oppilaat siellä opin
tojensa ohessa harjoittaa urheilua ja leikkejä, tehdä
maanviljelys- ja kotitöitä, sanalla sanoen kaikkea mikä
olisi omansa herättämään heissä elämänintoa ja toimintahalua. Huomio kiinnitetään varsinkin toveri-elä
mään ja siihen henkeen, joka koulussa vallitsisi, ja toi
votaan, että opistossa-oloaika tulisi jättämään jälkensä
jokaisen siellä käyneen elämään, kohottaen ja jalostaen
häntä. — Opisto toimisi ainakin aluksi yksivuotisena;
oppilaat saisivat siellä asunnon ja täyden ylläpidon,
mutta heidän olisi joko itse taikka sitten työväenjärjestöjen
tai kuntien heidän puolestaan suoritettava korvausta
siitä. Opetuksesta huolehtisivat osaksi opiston johtaja
ja pari kolme vakituista opettajaa, osaksi taas käytet
täisiin tilapäisiä luennoitsijoita. Oppiaineina olisi sekä
käytännöllisiä harjoitusaineita että muitakin aineita, var
sinkin yhteiskunnallis-taloudellisia. Opiston pitäisi al
kaa toimintansa jo syksyllä 1923. — Niin on suunni
teltu, ja parastaikaa valmistelee erikoinen komitea asiaa.
Mutta varmaa ei tietysti vielä ole, milloin opisto to
denteolla voi toimintansa aloittaa. Sillä niin suuri asia
sellaisen opiston perustaminen on, ettei se ole kädenkäänteessä aikaansaatavissa. Mutta kun siihen kerran
päästään, onkin taas suuri askel otettu työväen sivistys
työssä.Tähän tapaan toimii Työväen Sivistysliitto, vaatimat
tomasti, mutta silti suurisuuntaisesti työväen sivistyksen
kohottamiseksi. Kun liitto vielä on nuori, ei sen toi
mintakaan ole voinut kovin laajaksi ja monipuoliseksi
muodostua. Mutta jo tästäkin näkyy, mihin pyritään
ja minkälaiseksi liiton toiminta saattaa kehittyä, jos
vain aika ja olosuhteet ovat suotuisat.

4

Lukemistaidosta.
Kirj. N. R. av Ursin.
„Nuo hyvät
ja vaivaa on
olen tarvinnut
vielä nytkään

ihmiset eivät tiedä, kuinka paljon aikaa
vaatinut lukemisen oppiminen. Minä
siihen kahdeksankymmentä vuotta enkä
voi sanoa, että olisin päässyt perille.
Goethe.
Eckermann: „Gespräche mit Goethe, (Keskusteluja
Goethen kanssa) ,8/i 1830.

uuluisa luonnon- ja kirjallisuuden tutkija ja tuntija
Wilhelm Bölsche on lausunut, että koulun etupäässä
tulee opettaa lukemaan, s.o. herättää oppilaissa halua
lukemisella kartuttamaan tietojaan. Sangen sievällä ta
valla on eräs ranskalainen naiskirjailija Marie Hait kir
jassaan Susette esittänyt tämän tarkoitusperän nimellä
La clef du tresor (aarreaitan avain). Opettajatar kutsuu
koulusta lähtevät tytöt vielä kerran luokkahuoneeseen
ja kysyy heiltä: „Miksi te oikeastaan olette koulussa
oppineet lukemaan? Kaikki tytöt kurkistavat vuoroin
opettajattareen, vuoroin luokkahuoneen kattoon. Kun
ei kukaan vastannut, jatkoi opettajatar: „No koska te
ette sitä tiedä, niin tahdon sen teille sanoa: „Jotta te
lukisitte!" Tytöt nauroivat tälle yksinkertaiselle vas
taukselle ja opettajatar ilmoittaa heille nyt, että heillä
lukemisen taidossa on avain maailman ihanimpaan aarre
aittaan, ja heti ryhdytään perustamaan pientä kirjastoa
Voidaan vaikkapa myöntääkin, kuten Bölsche arvelee,
että koulun varsinaisena tarkoituksena onkin totuttaminen

K
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itsenäiseen lukemiseen, jolloin sillä ymmärretään, että
oppilas, koulusta lähdettyään, on pääasiallisesti oppi
nut kartuttamaan tietojaan, kehittämään luonnettaan ja
palvelemaan ihmiskunnan korkeita ihanteita hakemalla
uutta virikettä kaikkeen tähän kirjallisuuden aina raik
kaasti pulppuavista lähteistä. Paremmin kuin kukaan
muu kansa on Pohjois-Amerikka käsittänyt tämän ja
sen takia niin sanoakseni peittänyt koko maansa kir
jastoilla*). Mutta aivan oikein huomauttaa Melvil Dewey
(lue: Djuui), yksi kirjastoaatteen kaikkein etevimmistä
harrastajista Amerikassa: „Maamme parhaimmat älyt
ovat siinä yksimielisiä, että kirjat itsessään eivät muo
dosta mitään kirjastoa, vaan ainoastaan siihen tarpeel
lisen raaka-aineksen. Pääasia on tietysti lukea niitä
hartaasti ja — ennen kaikkea — lukea niitä oikein.
Mutta tämä onkin sangen vaikea asia, paljon vaikeampi
kuin yleensä otaksutaan. Sanoihan itse tuo suuri äly
niekka Goethekin: „Nuo hyvät ihmiset eivät tiedä, mi
ten paljon aikaa ja vaivaa lukemisen oppiminen on
maksanut. Minä olen käyttänyt siihen 80 vuotta, enkä
vielä nytkään voi sanoa, että olisin päässyt perille.”
Ken ei yhtään ole käynyt koulua tai aivan vähän,,
hän kehittäköön ensin lukuhaluansa ja lukutaitoansa
muutamilla maailman kirjallisuuden parhaimmilla ro
maaneilla, kuten Goethen, Dickensin (m. m. „Oliver
Twist“), George Sandin (esim. „Pikku Fadette” eli
Sirkka”), Zolan (esim. „Germinal“). Tolstoin (esim.
„Ylösnousemus”). Pääasiallisesti tulisi lukea semmoisia
romaaneja, jotka valaisevat ihmistuntemusta ja inhi
millisen kulttuurin kehitystä; sangen suotava on myös,
että luetaan jos mahdollista kaksi tai kolme saman kir
jailijan romaania, jotta lukija voisi muodostaa itsel
*) Vert Palmgren: Kirjastot ja kansan kasvatus sekä kirjaani».
Kansansivistysharrastuksia ulkomailla.
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lensä jonkun käsityksen luetun kirjailijan elämänkatso
muksesta ja esitystavasta. Ja ennen kaikkea ei saa
pitää romaaninlukemista pelkkänä ajanviettona, kuten
korttipeliä ja sen semmoista, vaikka tämä valitettavasti
on sangen tavallinen käsitys. Rakkausromaaneja ei
tarvitse karttaa, sillä onhan rakkaus maailman mahtavin
voima, mutta jos tällaisissa romaaneissa aina vain on
kysymys yksilöllisestä rakkaudesta, eivät ne suinkaan
ole liioin kehittäviä. Romaanien jälkeen on sitten par.
haasta päästä elämäkertojen vuoro, n.s. »suurmiesten“
elämäkertojen. Sillä vaikka pieninkin henkilö, joka
luonnon hänelle antamalla koko voimalla edistää kor
keata ihannetta, on siveellisesti yhtä suuri kuin n.s.
»suurmies0, niin keskittyy kuitenkin aina jokainen ylevä
aate etupäässä niihin henkilöihin, joille luonto on an
tanut suurimmat lahjat asian perille ajamiseksi. Mutta
tässäkin suhteessa sopii aina olla varuillansa siltä ereh
dykseltä, että nuo suurmiehet aina olisivat suuria. Ei
Baconin (lue: Beikn) suuri maine tiedemiehenä vähenny
siitä, että hän oli siveellisesti ala-arvoinen; ei Runeberg
luopunut ihailemasta Almqvistia suurena nerona, vaikka
hän ilmeisesti myrkytti Enköpingin apteekkarin; ei Gustaf
II Adolf ollut pienempi sankankuningas, vaikka hänellä
oli lehtolapsi Margareta Cabeliaun kanssa; ei Shakes
pearen maine ole himmentynyt, vaikka hän vietteli
morsiamensa; ei Goethen, vaikka hän oli rakkaussuh
teissa toisen miehen vaimoon; ei uskonnollisen Danten,
vaikka himoitsi toisen aviovaimoa Beatrice Portinaria;
ei Ibsenin, Viktor Hugon, eikä Zolan siitä, että heillä
oli sivuvaimo elävän aviovaimon sivulla, eikä kirkon
kaikkein pyhintä isää Augustinusta ole julistettu epäpy
häksi, vaikka vietti toistakymmentä vuotta mitä julkeimmassa irstaisuudessa. Meidän tulee kaikesta huolimatta
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aina ihailla sitä aaterikkautta ja ennen kaikkea sitä tarmoa
ja alttiiksiantavaisuutta, jolla he ovat ajaneet sitä suurta
asiaa, jolle ovatkoko elämänsä pyhittäneet. Elämäkerto
jen jälkeen ja niiden ohessa sopii sitten lukea maantieteel
lisiä, historiallisia ja ennen kaikkea luonnontieteellisiä
esityksiä; sillä luonnontieteet muodostavat kuitenkin sen
tiederyhmän, joka enimmin on mullistanut ihmisten käsi
tyskantaa ja vallankumouksellisesti vaikuttanut ihmiskun
nan kehitykseen. Vihdoin voi käydä vaikeampiin tietei
siin käsiksi, varsinkin sellaisiin, joista kukin luulee enim
män hyötyvänsä elämäntaistelussa. Ja aina tulee visusti
muistaa, ettei valitse liian varhain liian vaikeita teoksia,
joiden sisältöä ei voi suhteellisesti helposti sulattaa,
sillä tietysti lukemisen tarkoitus menee peräti hukkaan,
jos kovin paljon seikkoja lukiessa jää ymmärtämättä.
Ja jos sittenkin jotkut paikat jäävät käsittämättä, on
parasta toistaiseksi jättää ne syrjään panemalla jonkun
kysymysmerkin laitaan ja lukea pari lehteä eteenpäin,
jolloin kirjoituksen pääsisältö useimmiten selviää, ja
kun sitten uudestaan lukee nuo vaikeat paikat, selviä
vät nämäkin useimmiten itsestään. Muuten ei pidä
panna aivan suurta painoa pikku- ja sivuseikkoihin,
sillä vaikka meidän aivojemme harmaassa massassa,
johon meidän tietomme nähtävästi kasaantuvat, arviolta
on noin 900 miljoonaa hermosolua tätä varten, niin eivät
sittenkään nämä nähtävästi mahda saada tilaa kaikille
tärkeämmille asioille, jos liian paljon pikkuseikkoja sinne
myöskin sullotaan. Sangen monasti riittää, kun panee
mieleensä, missä paikoin sitä tai sitä asiaa on la
veammin käsitelty, jotta voisi tarvittaessa asianomaisesta
paikasta hakea tarkempia tietoja. Vielä täytyy ottaa
huomioon, että yleensä lukee verkalleen ja ajattele
malla — ellei luettu ole hyvin helppoa laatua ja lukija
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jo tottunut lukemiseen —*); että lukiessa säännöllisesti
tekee muistiinpanoja ja, jos kirja on oma, tärkeimpien
paikkojen alleviivaamista ja muistutuksia laitaan, lisäksi
vielä että kirjoituksen lopussa miettii vielä kerran, mitä
kaikkea on lukenut ja oppinut ja siitä tekee itsellensä
loppukatsauksen, ikäänkuin lopputilin kaikesta luetusta.
Ei pidä myöskään lukea liian paljon kerrallaan, niin
että aivot kovasti väsyvät; silloin n.s. apperseptsiooni
eli mielteiden lisäämiskyky melkoisesti vähenee, kuten
lukuisilla tieteellisillä kokeilla varsinkin koulunuorison
suhteen on toteennäytetty. —
Äskenmainittu kuuluisa Bacon kirjoituksessaan „On
Studies" on huomauttanut, että oikeastaan löytyy kolme
lajia kirjoja: sellaisia, joita ei yhtään pidä lukea — ja
niitä on suunnattoman paljon —; toiseksi semmoisia,
joita tulee lukea ainoastaan selailemalla eli kursoorisesti, ja vihdoin semmoisia, joita tulee lukea tarkasti,
vieläpä niiden joukossa kaikkein parhaimpia pari kolme
kertaakin ainakin väliajoilla, jotta sisältö painuisi tar
kasti mieleen. Tähän viimeiseen lajiin kuuluvat tie
tysti kaikki maailmankirjallisuuden mestariteokset ja
kaikki etevimmät tieteelliset teokset kansantajuisessa
muodossa, ja koska ihmiselämä etupäässä on toimin
taa, niin maailman kirjallisuuden kauneimpana ja
loistavimpana kukkana ehkä on pidettävä draamallisia
teoksia, jotka elävimmin esittävät tätä riehuvaa elämää
sen monine puuhineen ja toimineen. Ja näitten jou
kossa taas Shakespearen ja Ibsenin draamojen ohessa
ansaitsevat epäilemättä korkeimman aseman sosialiset
eli yhteiskunnalliset näytelmäkappaleet, olkootpa nämä
sitten murhe- tai huvinäytelmiä; näistä meillä kuitenkin
vielä on suhteellisesti suuri puute.
*) Jos tottuu ajattelemalla lukemaan, totuttaa itsensä muutenkin
harkitusti menettelemään ja järjestelmällisesti toimimaan.
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Täytyy suoraan ja peittelemättä sanoa, että vaikka
sanomalehdistöä syystä on sanottu (lukien ainakin viime
vuosisadan keskivaiheelta saakka) erääksi maailman
suurvallaksi, sen lukemiseen ei kuitenkaan saa panna
liian paljon aikaa — nerokas kirjailijatar Ellen Key ei
soisi, että tavallinen ihminen uhraisi siihen enemmän
kuin puolen tuntia päivässä. Paljon riippuu tässä suh
teessa kuitenkin siitä, lukeeko hyvin ja monipuolisesti
toimitettuja lehtiä. Enemmän aikaa sopii uhrata hyvien
aikakauslehtien lukemiseen, joissa yleensä selostetaan
kulttuuriasioita korkeammalta näkökannalta. Näitä voi
helpompien kirjojen ohessa ottaa luettavaksi ääneen
perheenjäsenten keskuudessa tai lukukerhoissa; sillä
tämmöinen ääneensä lukeminen edistää suuresti aja
tusten vaihtoa yleisistä kulttuuriasioista ja henkistä vi
reyttä asianomaisten kesken.
Kun valitsee itsellensä jotain luettavaksi, on eräs
seikka vielä huomioon otettava, nimittäin se, että valit
see semmoisia kirjallisia tuotteita, joiden tyyli eli muo
dollinen kirjoitustapa on mallikelpoinen, sillä täten
oppii lukija itse käyttämään mallikelpoista esitystapaa
kirjoituksissaan, joka tietysti on paljon vaikutavampi
niihin, jotka taas puolestaan lukevat hänen kirjoituk
siaan. Ja jokaisen tulee kasvattaa itseänsä myöskin
aktiiviseksi tietojen antajaksi muille eikä vain passiivi
seksi vastaanottajaksi muilta eli yksipuoliseksi lukijaksi.
Niin oli esim. muinaisuudessa suuri filosofi Platon
muodonkin puolesta erinomainen kirjailija, jonka teoksia,
niin filosofisia kuin ne ovatkin, jokainen vähänkin
sivistynyt henkilö voi mitä suurimmalla mielihyväliä
lukea. Uudemman kirjallisuuden tuotteista ovat ehdot
tomasti muodollisessa suhteessa ranskalaiset asetettava
etusijalle. Saksalaiset esim. ovat suuresta tieteellisyy
destään huolimatta tällä alalla aivan takapajulla. Sen
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he usein avoimesti itsekin myöntävät. Niin lausuu
yllämainittu Bölsche: „Ei mikään ole valaisevampaa kuin
meidän nykyisen korkeamman koulumme ehdoton ky
kenemättömyys oman äidinkielemme tyyliin nähden . . .
Nuoret ylioppilaskokelaat kirjoittavat huolimatta päästötutkinnostaan tosiaankin tolkutonta („barbarischen“) tyy
liä, niin, he suorastaan eivät voi kirjallisesti lausua ajatuk
siaan.0 Ja sangen sattuvasti lausuu F. J. Goetz aja
tuksia herättävässä kirjassaan: „Wie erleichtern wir unsere geistigen Arbeiten“. (Bibliothek Goetz — Jahn
Band 111 s. 43): „Ei mitään suorasanaista esitystä lueta
niin helposti ja sujuvasti kuin ranskalaista proosaa.
Ranskalainen ryhmittää ajatuksensa mahdollisimman
loogilliseen ja yleensä luonnolliseen järjestykseen ja
asettaa ne perätysten mukavasti lukijan mietittäväksi,
niin että tämä voi kullekin näistä omistaa jakamat
toman huomionsa. Saksalainen tas punoo ne toi
siinsa sotkuiseksi ja taas sotkuiseksi ja vielä kerran
sotkuiseksi vyyhdeksi, koska hän tahtoo sanoa kuusi
asiaa yhfaikaa, sen sijaan että hän esittäisi ne toinen
toisensa jälkeen". Sama on oma kokemuksenikin.
Monta vuotta sitten otin käteeni luettavakseni esim.
erään korkeasti oppineen Roomassa asuvan professorin
teoksen Rooman muinaisjäännöksistä. Mutta luettuani
siitä muutamia lehtiä muodotonta sekamelskaa, jommoista ei mikään ranskalainen koulupoika korkeam
milla luokilla kirjoittaisi, täytyi minun jättää loppu luke
matta. Mutta kuinka tietää juuri valita muodon puo
lesta mallikelpoisia kirjoja? Tässä suhteessa voi saada
tehokasta apua jokaiselta uuden ajan hengessä kasva
tetulta kirjastonhoitajalta, jolta kaikissa muissakin ylem
pänä mainituissa kohdissa voi saada arvokkaita neu
voja, sillä nykyään tulee kirjastonhoitajan — Amerikan
kaikille muille maille esimerkiksi kelpaavan mallin mu
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kaan — ennen kaikkea olla yleisön avustajana ja neuvon
antajana kirjastosta haettujen kirjallisten aarteiden suh
teen.
Ja mitä oikeammin ihminen oppii lukemaan, sitä
enemmän kasvaa hänessä yleensä halu tietoon ja tie.
tämiseen. Erittäin kauniisti on Anton Nyström Tuk
holman ja samalla myöskin koko maailman ensimäisen
työväenopiston eli „työväen instituutin" perustajana lau
sunut (Arbetareinstitutets mäl s. 10): „Elävä rakkaus tie
toon ja tutkimukseen on elähyttävä meidän aikamme
mieliä, rakkaus, joka lämmittää sydämen, lujentaa luon
teen ja murtaa kaikki esteet, joita ulkonaiset olosuhteet
tai sisällinen velttous voi pystyttää, rakkaus ihmiskun
nan korkeampiin kysymyksiin ja tarkoituksiin, joka käs
kee päivän taakan painostaminakin lausumaan: Pois
kaikki pelkurimainen valitus välttämättömästä kohta
losta epätäydellisessä olemassaolossa, pois kaikki heik
kous, joka hakee turhamaisia huvituksia ruumiin ja sie
lun turmioksi, pois kaikki morkkaamishalu, joka vain
näkee varjopuolet ja itsekkäisyyden, mutta ei suuruutta
eikä ihmisystävällisyyttä tässä inhimillisessä elämässä".
Paras seurakumppani tässä elämässä on paras kirjalli
nen tuote: se kohottaa meidän mieltämme korkealle
jokapäiväisyyden yli, se opettaa meitä halveksimaan
kaikkea pikkumaisuutta ja se kiihottaa meitä toimi
maan ihmiskunnan korkeimpien ihanteiden toteuttami
seksi. Hyvän kirjan lukeminen on seurustelua jonkun
jalon ja ylevämielisen henkilön kanssa. Mieleenpantavasti
lausuu Englannin suuri luonnonteiteilijä John Lubbock:
„Voi todistaa, että tietämättömyys maksaa enemmän
kuin tietoisuus" (sivistys). Mutta ennen kaikkea ehkä
nykyään tieto on valtaa. Tieto tekee ihmisen vaati
vammaksi, panee hänet vaatimaan enemmän tämän
maailman tarjoamia etuja. Nerokas luonnontutkija
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Alexander von Humboldt lausuu: »Tiedon kanssa tulee
ajatteleminen ja ajattelemisen kanssa totisuus ja tarmo
suureen joukkoon". Vanha Liebknecht väittää: „Wissen
ist Macht" (Tieto on valtaa) nimisen kirjansa esipuheen
lopussa: »Sinä päivänä, jolloin tieto valaisee ja valtaa
työtätekevän kansan suuret joukot, on meillä myös
voimaa". Tieto synnyttää tosiaankin jos sitä oikein jär
jestelmällisesti hankitaan, aikaihmisessä voimakasta tah
toa. »Ja niin pian kuin", lausuu Engels Anti-Diihringissä s. 177. »kansan suurella joukolla — maalaisja kaupunkilaistyöväestöllä ja talonpoikaisväestöllä —
on tahto, tulee se hetki, jolloin se panee tahtonsa
toimeen komentavaa sotilaskomeilua vastaan".
27. 2. 18.

Minna Canth näytelmäkirjailijana.
Kirj. Lauri Haarla.
os harvoilla iskuilla on aukaistava tie Minna Canthin
luo, käy se parhaiten päinsä osoittamalla hänen
draamatuotantonsa kehitystä, sillä tässä selvimmin
paljastuu sekä hänen ainutlaatuinen yhteiskunnallinen
asenteensa meidän kirjallisuudessamme, hänen suhteensa
työväenliikkeeseen, ja siitä myös hänen työnsä sisäi
nen ojennusnuora on varmimmin esiin vedettävissä.
Yksinpä hänen kirjallisen taistelunsa tappiopuolet käy
vät selvimmin näkyviin hänen näytelmätuotannostaan,
jossa kamppailu jo muodollisesti on ankarampi kuin
muissa runolajeissa.
Jos leikataan tästä tuotannosta välimatka „Murtovarkaudesta“ „Kovan onnen lapsiin11, nähdään hänen
näiden välillä vajaassa vuosikymmenessä kulkeneen
hämmästyttävän pitkän matkan kömpelöhköstä ja sovin
naisesta kansanelämää kuvaavasta juoninäytelmästä taisteluvoimaiseksi työväenkirjailijaksi, uusien aatteiden aja
jaksi „parempiosaisten“ kovasydämisyyttä vastaan. Tämä
hänen kehitysjaksonsa kykenee selventämään paremmin
kuin mikään muu jakso Canthin kirjallisesta tuotan
nosta myös hänen merkitystään juuri työväenkirjailijana,
koko sen iskun tuimuutta, jonka hän puolestaan lyö
80-luvun murroskaudessa.
Tosin tämä isku ei merkitse sosiaalipoliittista suur
työtä senkaltaisessa mielessä kuin Schillerin „antityranninen tragedia" tai Beaumarchais’n nerokas huvinäy
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telmä »Figaron häät“ suunnilleen sata vuotta ennem
min. Mutta ei ole kuitenkaan pohjaa vailla ajatus ottaa
esimerkiksi mainitunlaisia yhteiskunnallisestikin histori
allisia näytelmiä, kun on arvioitava Minna Canthin
merkitystä »huutavan äänenä" 80-luvun ensiheräämyksessä. Niinkuin traagillinen Karl Moor ja pilkallinen
Figaro sytyttävät ja levittävät niitä »kolmannen säädyn"
aatteita, jotka synnyttävät Ranskan suuren vallankumo
uksen, niin meidän oloissamme on Minna Canthin
nykyajan valossa perin säädyllinen kapinamieli merkki
seuraavana aikana syntyvästä työläisten ja muiden kova
osaisten itsetietoisesta taistelusta olojensa parantami
seksi. Eurooppalaisia esimerkkejä tämän seikan valai
semiseksi löydettäisiin kyllä Minna Canthin omaltakin
vuosisadalta, kuten helmikuun vallankumouksen draa
mallisista edeltäjistä, yksin »Reviisorin" tekijästä Gogo
listakin, jota suomeksi käännettiin juuri tänä nuoren
suomalaisen realismin vaikutuskautena, voitaisiin löytää
moniakin, mutta tapahtumain suurmittaisuuden vuoksi
ovat ensinmainitut näytelmät selvimpiä todistuksia siitä,
että näyttämökello käy, ja sen tulee käydä, edellä muuta
aikaa.
Meikäläinen realismi 80-luvulla ja seuraavallakin kym
menluvulla oli vain seisovassa lätäkössä, jota enää vain
pieni kansallinen viri liikutteli. Mutta kun tällaiseen
seisovaan veteen yhtäkkiä puhallettiin eurooppalaisia
tuulia — vaikkakin vain matkijoitten huulilla —- ja kun
siihen paiskattiin aivan luonnontieteellinen maailman
katsomus, Darwin ja Spencer, niin ei voi kieltää, että
meidän oloissamme syntyi todellinen »kiihko-ja myrskykausi". Ja että nainen, Minna Canth, kykeni kehitty
mään tämän kauden järeimmäksi voimaksi, on omiansa
vakaannuttamaan hänen kirjallisen asemansa lujaksi ja
ainutlaatuiseksi historiallisenkin tarkastelun valossa. Ja
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että hänen henkinen kehitysviivansa nousee niin nope
asti ja suuren matkan kuin näytelmien «Murtovarkaus"
ja «Kovan onnen lapsia" välillä oleva henkinen ero
osoittaa, on hyvä todistus hänen henkisestä energias
taan, joka puhkaisee monet ennakkoluulot, hioo huo
mattavasti monia teknillisiä kömpelyyksiä ja löytää vih
doin tukevan pohjan yhteiskunnalliselle julistukselle.
Mikäli Minna Canth suomalaisen kirjallisuuden kehi
tyksessä on ■ omalaatuinen haarautuma Aleksis Kiven
perustavasta nerosta, on hän tämän sivu-osan raivan
nut totisella uskollisuudella. Siinä hänen, persoonalli
nen arvonsa. Hänellä ei ollut käytettävänään sitä taiteilijasydämen ja pään harmoonista voimaa, mikä mel
kein omista varoistansa luo tuoreita maailmoita. Mutta
hänellä oli lämmin kansalaissydän, elävä yhteiskuntamieli ja kunnolliset aivot, jotta hänen uskollisella mie
lellään oli kylliksi nuolia ja jousenkaaria ampuakseen
todella vaikuttavat ja aikaan kipeästi koskevat laukauk
sensa väärämielistä „lakia ja oikeutta vastaan".
Tästä kehityksestä naistaistelijaksi, amatsooniksi, ei
vielä ensinmainitussa ja koko hänen tuotantonsa ensimäisessä näytelmässä «Murtovarkaudessa" näy jälkeä
kään. Hän jatkaa silläkin kirjallisen uransa roman
tiikan merkeissä sujuvaa alkutaivalta, tyytyy jo aiheelli
sestikin sovinnaisiin ristiriitoihin ja ratkaisee nämä van
hoja hyviä kaavoja ja temppuja käytellen. Köyhän ja
rikkaan lempi, Peltolan Niilon ja torpantyttären Hele
nan lempi, viedään etupäässä Hoppulaisen, savolaisen
pilailijan, reiman mielen ja nokkelan kielen avulla on
nelliseen päätökseen, jossa viaton kärsimys saa asiaan
kuuluvan palkkansa. Henkilöt erikseen otettuina ovat
kaavamaisia. Juonen kehittelyssä ei seurata sisäisiä
syitä vaan luonnottomia kommelluksia, joita rakenta
malla rakennellaan, usein kömpelösti ja vaivalloisesti.
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Helena on uhrautumiskyvyssään epäillyttävän yli-inhimillinen.
Mutta nyt jo on hänellä toiminnassa vauhtia ja sil
mää löytämään draamallisia vastakohtia.
„Roinilan talossa" talontyttären Annan ja renkimies
Maunon suhde on kääntäin verrannollinen Helenan ja
Niilon suhteeseen. Ja tähän rikkaan ja köyhän vasta
kohtaan on vielä liitetty talonpojan Eeron ja toistaiseksi
köyhän tytön hahmossa kulkevan Ellin lempi. Koko
naisuutena nämä molemmat parit muodostavat hyvyy
den vastakohdan perinjuuriselle konnuudelle, jota nyt
edustaa talonpoika Olli, kuten „Murtovarkaudessa“ noita
Penttula.
Kappaleen saumat tuskin juontuvat kiinteämmin yh
teen kuin näytelmäesikoisessa, mutta tapahtumasarja
kietoutuu jo monikuteisimmaksi vyyhdeksi. Luonnekehityksen alkeita voi löytää vain Annasta ja Maunosta,
mutta työn arvon julistus Maunon suun kautta luo vä
hän tukevuutta tähän kaavojen kaavamaiseen ratkaisuun..
Mutta Ibsenin ja Björnsonin tendenssinäytelmiä oli
jo saapunut Suomeen. Olihan „Noora“ näytelty meillä
jo talvella 1880. Naiskysymys oli tullut yleisen poh
dinnan ja valtiopäiväinkin käsittelyn alaiseksi, vaikka
siihen liittyvä anomusehdotus oli heti alkuunsa talonpoikaissäädyssä ajautunut karille. Minna Canth joutuu
tämän ja muiden yhteiskuntakysymysten piiriin. Härt
taistelee itsensä sisäisesti uusien aatteiden julistajaksi
ja saa realisen tuotannon pohjaksi realiteetteja. Hän
pääsee vapaaksi elävän elämän parissa teennäisestä
maalaisromantiikasta ja riistäytyy maalaisaiheesta kaupunkikuvaukseen, johon hänellä Tampereen lapsena,
Kuopion kasvattina ja monivuotisena jyväskyläläisenä
on erikoisia edellytyksiä. Pikkukaupunkilaiselämässä
hän tapaa räikeitä vastakohtia, jotka ovat kuin luodut
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hänen reformatooriselle innolleen. Naisten puolesta,
sorretun työväenluokan ja ihmisyyden puolesta kovasydämisyyttä ja tavanmukaista käsityskantaa vastaan hän
kirjoittaa näytelmänsä «Työmiehen vaimo", joka näyttä
mölle tullessaan 1885 herättää vanhoillisten ja «nuor
ten" välillä ankaran kiistan.
Ydinkontrastina on näytelmässä kaiken moraalin ala
puolella olevan työmiehen, Riston, suhde kunnolliseen,
ahkeraan ja kärsivälliseen vaimoonsa Johannaan ja toi
selta puolen hurjaan ja kiivaaseen mustalaistyttöön Kert
tuun eli Homsantuuhun. Edellinen naisista julistaa
kärsimyksillään, jälkimäinen toiminnallaan työväenluo
kan naisten avutonta asemaa sekä miesten tyranniuden
että yleisen mielipiteen, vieläpä «lain ja oikeuden"
sorron alaisena. Nuorten lemmen edessä kirjailijatar
oli ollut joko kömpelö tai avuton, mutta nyt on hänen
vallassaan, karvaita totuuksia lausuessaan, todellisuusvoima, suora ja selvä yhteiskunnallinen ura, jota myö
ten koko draamallinen juoni ja rakenne sekä vahvistuu
että selkenee. Draamaluominen on kuin luotu sietä
mään kiihkomielistä liioitteluakin ja kokonaistuloksena
oli ennenkuulumaton voimakas vaikuttavaisuus. Ylei
nen mielipide heilahtaa huomattavasti uusia käsityskantoja kohti ja muovautuu vapaampia aikoja varten.
Ja näytelmä valloittaa itsellensä aseman suomalaisen
realismin merkkiteoksena.
Mutta Minna Canth on näin antautunut yhteiskun
nalliseksi kirjailijaksi. Monet kipeät kysymykset riipo
vat häntä myötänsä. Novellimuodossa hän käsittelee
intohimoisesti edelleen naiskysymystä, mutta samalla
hän kehittyy yhä yksinomaisemmin köyhän kansan
kuvaajaksi, kunnes hän rajulla näytelmällään «Kovan
onnen lapsia" (v. 1888) ansaitsee pysyväisesti mainenimen työväenkirjailija.
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Tämä näytelmä ei ole ainoastaan työn puolustus, se
on työväenluokan ensimäinen ponnistautuminen siihen
ajatukseen, että se on todellakin koko luokkana näännetty ja sorrettu ja että vain yhteisvoimin se kykenee
hankkimaan itsellensä oikeutta. Kappaleen tragiikalla on
psykologisesti vankka pohja. Voimakkaan pohjalaisen
Topra-Heikin, joka ensimäisenä nousee kärsiviä tovereitansa auttamaan, täytyy pienine sissijoukkoineen sor
tua taistelussa koko rikkauden järjestynyttä joukkoa
vastaan. Hänen täytyy yksinäisenä käyttää rikollisia
keinoja, joita hänen rehti mielensä kammoo. Hän
saattaa tulla vain edelläkävijämarttyyriksi, joka ennus
taa työläisten tulevaa järjestäytynyttä, ei traagillista
joukkotahtoa ja voittoa. Näin on kappaleen psykologi
nen pohja epäilemättä aito ja oikea, vaikkakaan sillä
liikkuminen ei tapahdu kompastuksitta. Mutta mikä
juuri sivistyshistorialliselta kannalta tässä kappaleessa
on ensiarvoista, on sen mieliala, joka avosylisenä on
kääntynyt työläisten puoleen. Meidän oloissamme mer
kitsee Minna Canth juuri tällaisissa merkeissä yhteis
kunnallisen ajatustavan käännettä ja uuden ajan ja yh
teiskunnan julistusta, jota voidaan
suhteet huomioon
ottaen —- verrata alussa mainittuihin suuriin eurooppa
laisiin esimerkkeihin.
Draamaponnistelijan alkuaskeleet oli Minna Canth suo
rittanut kansanelämän kuvaajana, »myrsky- ja kiihkokautensa" oli hän kuohuttanut näkyviin työläiselämän
paljastustahtoisena käsittelijänä. Nyt seuraa 80-luvun
lopusta alkaen väsähtämys, palaus takaisin nuoruuskauden uskollisuuteen — jota hän ei tosin koskaan ollut
kokonaan jättänyt —- seuraa pyrkimys painua ihmis
sielun sisäisiin maailmoihin ja malttumus taiteellisesti
hillittyyn puolueettomuuteen. Hän ei enää miehekkäästi purjehdi, hän soutelee tyynemmille vesille, siir-
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täytyy porvarispiireihin, tulee „Papin perheeseen". Hän
panee aikansa aattelun murtautumaan keskelle patri
arkaalista papillisuutta, keskelle oikeaoppista, kirkol
lista järkkymättömyyttä, pastori Valtarin perheeseen,
jossa poika ja tyttäret ovat, kukin tavallaan riistäyty
neet «nuorsuomalaisen" innostuksen mukaan. Mutta
nyt hän tahtoo tehdä oikeutta itse vanhoillisen «Aamuruskonkin" papilliselle saarnaajalle, vaikkakin hän an
taa tämän lopulta taipua nuorten innostuksen edessä
ja astua sovintoon.
Porvarillisissa piireissä liikkuu hän myöskin seuraavassa näytelmässään «Sylvissä", jossa hän lemmenristiriitoihin sortuvan naislapsen hahmossa ajaa «naisten
naimaijän koroittamista".
Joskin hän siinä draamassaan, joka vielä hänen päätuotannostaan on mainitsematta, «Anna Liisassa", kuvaa
taas talonpoikaiselämää, on hän siinäkin sama sisäi
syyteen pyrkivä kuin yleensäkin tänä tuotantonsa päätöskautena. Hän harrastaa nyt mahdollisimman tun
nollisesti «lapsenmurhaajan psykologiaa".
Jos näiden viimeisten näytelmien merkitystä tahdo
taan arvioida, on myönnettävä, että ne varmastikin hä
nelle yksilöllisesti, hänen elämänkatsomuksensa kan
nalta katsottuna merkitsevät seestymistä ja rauhaa. Mutta
kokonaisesti silmäiltynä hän niissä luopuu siitä itses
tänsä, joka hänelle parhaiten takaa erikoisaseman kir
jallisuudessamme. Yhteiskuntareformaattorina hän oli
tendenssi-kaudellaan paljastanut epäkohtia miehekkäällä
taistelutahdolla, mutta viimeisessä tuotantokaudessaan
hän paljastaa omat taiteelliset rajoituksensa. Paljasta
jana, aatteellisena kiihkoilijanakin hän oli paikallaan,
sellaisena hänen terve päänsä, hyvä sydämensä ja re
hellinen tahtonsa taistella sorrettujen puolesta oikeutta
vat hänet — seuraavien aikojen edessä — iskemään
5
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taiteellisessa mielessä karkealla kirveelläkin ja vaikkapa
kömpelösti. Hän iskee ainakin olantakaa! Hän oli
luonnoltaan enemmän aktiivinen taistelija kuin taiteilija.
Niinpä siirtyessään taiteelliseen, psykologiseen kauteensa,
hän myöskin pienentyy. Hän ei ole syvä ihmistuntija,
hän ei luo henkilöitänsä oman olemuksensa uumenista,
ei ole elimellisesti intohimoinen, eikä runsas. Tämän
vuoksi hän ei kykene viimeisellä kaudellaan luomaan
henkilöitä, jotka eläisivät ikuisesti välittömästä, persoo
nallisesta intohimosta purkautuneina olentoina, moni
vaihteisina ja elävinä. Hän ei kykene näiden tuotteittensa taiteellisenluontoisella objektiivisuudella korvaa
maan taistelukautensa voimaa. Hänen pelottomuutensa
tuona aikana seisoa yksin penseyden ja lokavirran kes
kellä on sivistyshistoriassa hänen ansionsa ydin. Hän
kykenee tällöin tyynesti toteamaan: „-------— kaikki
siteet minun ja kansalaisten välillä ovat katkenneet.
Ennen kun minulla mitään harrastuksia oli, olin sovussa
ja ystävyydessä kaikkien ihmisten kanssa, nautin elä
mästä ja iloitsin hiljaisissa rauhallisissa töissä. Mutta
harrastukseni tähden on ystävistä ero tullut. En minä
ymmärrä heitä, eivätkä he minua." Hänen merkityk
sensä taiteilijana paljastuu parhaiten, kun asetamme
tätä kuvaa vastaan niitä lausuntoja, joita hänestä täl
löin pienet vastustajat antoivat. »Suomen naiset" pani
vat hänen Valvojassa julkaistuun kirjoitukseensa naiskysymyksestä seuraavan Finlandiassa ilmestyneen vasta
lauseen : »Me, Suomen naiset, emme tahdo, että oikeuksiamme puolustetaan kristinuskon, Jumalan ilmoitet
tuun sanaan nojaavien totuuksien kustannuksella". Mikä
hurskasteleva kanamaisuus, mikä säädyllinen tekoarvokkuus tässä seisookaan suoramielistä uudistustahtoa
vastassa! Eikä tuo sama joukko jää vaipumatta myös
kin alhaiseksi.I Hänestä sanottiin tuon samaisen naisA
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kysymyskiistan aikana, »ettei muitten kuin kahmaisten
ja katunaisten vertaisten pitäisi hänen kanssaan seurus
tella sen jälkeen, kun hän oli Finlandiassa julkisesti
astunut heidän riviinsä".
Hän ei ainoastaan paljastanut ajan yhteiskunnallisia
epäkohtia, vaan hän pakotti vastustajatkin paljasta
maan itsensä alastomiksi. Tämänlaatuisena hän ennen
kaikkea on ansainnut sivistyshistoriallisen asemansa.

Kirj. Hj. Eklund.

Työväki ja filosofia.
ielä viime vuosisadan alkupuoliskolla pysyi työväki
yleensä tieteellisten, filosofisten y.m.s. henkisten vir
tausten ulkopuolella, jopa siinä määrin, ettei van
hempi sosialismikaan työläisten keskuudessa saavuttanut
sanottavaa kannatusta Vuosisadan keskivaiheilla tapah
tui kuitenkin siinä suhteessa perinpohjainen muutos.
Sosialismi, joka aikaisemmin oli enimmäkseen esiin
tynyt vain utopistisena teoriana, kehittyi Marx'm ja
Engels’m käsissä varsinaiseksi tieteeksi ja, mikä oli vielä
tärkeämpi, se muuttui samalla käytännölliseksi taloudellis
poliittiseksi ohjelmaksi, jonka' ympärille työväki alkoi
järjestäytyä.
Järjestyneen työväen tietenkin täytyi ja täytyy yhä
vielä kiinnittää päähuomionsa taloudellisten ja poliittis
ten etujensa ajamiseen, siis puhtaasti käytännöllisiin
asioihin. Mutta jotta tälle käytännölliselle toiminnalle
saataisiin vankka vakaumuksellinen perustus, on sen
ohella alusta alkaen myös täytynyt harjoittaa sosialis
tista valistustyötä; työväestön on täytynyt hankkia itsel
leen tarpeelliset tiedot sosialismista ja yleensä yhteis
kunnallisista asioista.
Jo tämän kautta on tultu kosketuksiin eräiden filoso
fisten kysymysten kanssa. Sillä sosialismin periaatteelli
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set kysymykset ovat siksi laajakantoisia ja yleisiä, että
niitä on ehdottomasti nimitettävä filosofisiksi. Niinpä
esim. Marxin arvo-oppi kuuluu filosofiseen yhteiskunta
oppiin eli yhteiskuntafilosofiaan ja oppi materialistisesta
eli toisin sanoen taloudellisesta historiankäsityksestä
n.s. „historian filosofiaan.“
Samalla kuin tutustuttiin taloudellisiin ja muihin yh
teiskunnallisiin kysymyksiin, kasvoivat myös muut hen
kiset tarpeet. Tieteiden varmimpien tulosten kanssa
ilmeisessä ristiriidassa oleva kristillinen maailmankatso
mus samoin kuin sen haudantakaiseen elämään vetoava
käytännöllinen elämänkatsomus eivät tietenkään enää
voineet tyydyttää työväestön henkisiä tarpeita. Sosia
lismi antoi uuden elämänkatsomuksen, uusi maailman
katsomus oli saatava muualta. Luonnontieteet olivat
1840 luvun alusta saakka alkaneet kehittyä yhä nopeam
min ja saavuttaneet yhä loistavampia ja laajakantoi
sempia tuloksia — mainittakoon vain elottoman luon
non tärkein perustuslaki „ energian eli tarmon pysyväisyydestä", josta päästiin täyteen selvyyteen 1843, ja
Darwin’m 1859 esittämä kehitysoppi, jota on nimitetty
elollisen luonnon perustuslaiksi. Edelliseen perustui
1850-luvulla uudesti esiintyvä teoreettinen materialismi,
jolla kuitenkaan, huolimatta sen verraten laajalle leviä
misestä, ei ole ollut pysyväisempää merkitystä. Jälki
mäiseen taasen perustui 1860-luvulla esiintyvä kehitysfilosofia, jonka perusaatteella, »kehityksellä", on ollut mitä
suurin ja hedelmöittävin vaikutus ei ainoastaan luonnon
tieteisiin. vaan myöskin sielutieteeseen ja kaikkiin kult
tuuritieteisiin. Koska kehitysfilosofia myös erittäin hyvin
soveltui yhteen teoreettisen sosialismin kanssa — on
han Marx’in taloudellinen historiankäsitys kappale kehitysfilosofiaa — on luonnollista, että kehitysfilosofia
työväenkin keskuudessa pääsi vallalle, etupäässä kui-

70
lenkin vain luonnon- ja yhteiskuntafilosofisessa muo
dossaan.
Siitä lähtien, jolloin työväki alkoi omaksua sosialis
tisia periaatteita — suurissa kulttuurimaissa viime vuosi
sadan keskivaiheilla, meillä lähes 50 vuotta myöhemmin
— on siis työväen keskuudessa esiintynyt harrastusta
myös filosofisiin kysymyksiin. Ei kuitenkaan kaikkiin.
Sielutiede — joka, vaikkei se varsinaisesti kuulukaan filo
sofiaan, kuitenkin on sitä lähellä — varsinainen siveysoppi. tieto-oppi ja filosofian historia jäivät vielä pit
kiksi ajoiksi työväen harrastuspiirin ulkopuolelle. Viime
aikoina on kuitenkin tässä suhteessa tapahtumaisillaan
käänne. Ruotsissa esim. opiskeltiin työkautena 1920
—21 filosofiaa ja sielutiedettä 20 opintokerhossa. Sak
sassa taasen on allamainittu Vorländer'in kirjoittama
filosofian historia, huolimatta siitä, ettei se ole kaikissa
kohdin aivan yleistajuisesti kirjoitettu, levinnyt maailman
sodan jälkeen huomattavasti työläisten keskuudessa.
Toivossa, että meidänkin maassamme sellaista harras
tusta syntyisi, on alla oleva opinto-ohjelma filosofian
opintoja varten laadittu.

Erikois-tieteet.
Mitä on filosofia? Sellaisiin kysymyksiin on usein vai
kea vastata. Parhaiten voidaan filosofian luonne ehkä
saada selväksi, jos filosofia verrataan n.s. erikoistieteisiin.
Kussakin tieteessä käsitellään jotakin ainetta, joka
muodostaa sen tieteen „esineen“. Esineiden pääryh
mien mukaan voidaan erikoistieteet jakaa seuraaviin
pääryhmiin: luonnontieteet, henkitieteet eli humanis
tiset tieteet ja muodolliset tieteet.
I. Luonnontieteisiin kuuluvat:
1) Tieteet, jotka käsittelevät \uonnon-kappaleita ja
niiden ominaisuuksia. Esim. tähtitiede (astronomia),
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maantiede (geografia), kivennäistiede(mineralogia), kasvi
tiede (botaniikka) ja eläintiede (zoologia).
2) Tieteet, jotka käsittelevät luonnonilmiöitä eli
-tapahtumia ja gniitä lakejanovien mukaan nämä il
miöt seuraavat toisiaan. Esimerkkeinä mainittakoon:
fysiikka, jossa tutkitaan liikunto-ilmiöitä yleensä sekä
lämpöä, ääntä, valoa, sähköä ja magnetismia;
kemia, jossa tutkitaan aineiden sisäistä kokoonpanoa
sekä niitä aineiden yhtymis- ja hajoamis-ilmiöitä, jotka
aiheuttavat muutoksia sanotussa kokoonpanossa;
fysiologia, jossa tutkitaan elävissä olennoissa tapah
tuvia elontoimintoja.
3) Tieteet, jotka käsittelevät luonnonkappalten (täh
tien, maapallon, elävien olentojen) kehityshistoriaa sekä
n itä lakeja, joiden mukaan sanottu kehitys tapahtuu.
Tähän ryhmään kuuluu m. m. kehitysoppi, joka käsit
telee eläimien ja kasvieh lajien kehitystä.
Kaikki ne tieteet, jotka käsittelevät elävää luontoa,
yhdistetään usein biologiaksi eli elo-opiksi.
II.

Henkitieteisiin kuuluvat:

1) Sielutiede (psykologia), joka tutkii sielullisia il
miöitä, (aistimuksia, havaintoa, muistia, mielikuvitusta,
ajatusta, tunteita ja tahdonilmauksia). Yleisen sielutieteen haaratieteitä ovat lapsipsykologia, eläinpsykologia, kansanpsykologia y. m.
2) Kulttuuritieteet, jotka käsittelevät ihmishengen luo
man kulttuurin eri haaroja, kuten yhteiskuntamuotoja,
taloudellisia ilmiöitä, oikeusoloja, kieliä, tapoja, siveellisiä
aatteita, taidetta ja kirjallisuutta, tieteitä, uskontoja j.n.e.
3) Yleinen kulttuurihistoria, jonka alaisina ovat poliitti
nen historia, taloushistoria, yhteiskuntamuotojen, oikeusolojen, kielten, tapojen, siveellisten aatteiden, taiteen,
tieteiden, uskontojen y.m. historia.
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III.Muodollisiin tieteisiin kuuluvat:
1) Logiikka, joka tutkii niitä lakeja, joita täytyy nou
dattaa, jos ajattelussaan tahtoo päästä muodollisesti oi
keisiin tuloksiin.
2) Matematiikka, johon m.m. kuuluvat:
a) aritmetiikka (laskuoppi) ja algebra, joissa tutkitaan
lukuja, laskutapoja, yhtälöjä y. m. sekä niiden suh
teita ja lakeja;
b) geometria (mittausoppi), jossa tutkitaan suoria ja
käyriä viivoja, pintoja j.n.e. sekä niiden ominaisuuksia
ja niiden suhteita toisiinsa.
Luonnontieteiden ja henkitieteiden esineet ovat to
dellisia kappaleita tai todellisia ilmiöitä. Mainitut tie
teet yhdistetään sen vuoksi reaali- eli todellisuus-\i&teiden ryhmäksi.
Muodollisten tieteiden esineet ovat sitävastoin epä
todellisia : niitä ei löydy siellä eikä täällä, ne. eivät „ole
olemassa11 tänään sen enemmän kuin eilen taikka huo
mennakaan. Niiden olemuksesta on filosofiassa paljon
väitelty, etenkin keskiajalla, mutta vasta viime vuosi
sadalla on se saatu selväksi. Nämä esineet voisi yh
teisellä nimellä sanoa ideoiksi ja nimitys „ideatieteet“
olisi parempi kuin tavallisesti käytetty »muodolliset
tieteet". Ideatieteet ovat kaikkien muiden erikoistieteiden edellytyksenä ja on ne loogillisessa järjestyksessä
mainittava ensiksi.

Filosofia eli yleistiede.
Erikoistieteet ovat haltuunsa ottaneet ja keskenään
jakaneet kaikki sekä todelliset että olemattomat esineet.
Filosofialle ei siis näy jäävän omaa alaa lainkaan ja
onpa juuri sen takia välistä väitetty, ettei niinollen filo
sofialla olisi olemassaolon oikeuttakaan.
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Kussakin erikoistieteessä esiintyy kuitenkin sellaisia
yleisiä ja laajakantoisia probleemia, että niitä saman
erikoistieteen puitteissa ei voida ratkaista, koska- ratkaisu
veisi tieteen rajojen ulkopuolelle. Tällaisia probleemia
ovat esim. elottoman luonnon alalta kysymykset aineen
rakenteesta ja energiasta eli tarmosta; elollisen luonnon
alalta kysymykset lajien kehityksessä vaikuttavista voi
mista ja elämän perusominaisuuksista ; sielutieteen alalta
kysymykset tahdon vapaudesta, sielunilmiöiden takana
piilevän erikoisen „sielun“ olemassaolosta ja sieluelämän suhteesta ruumiissa, etenkin aivoissa, tapahtuviin
aineellisiin ilmiöihin; kulttuurihistorian alalta kysymys:
mitkä ovat todelliset ihmiskunnan historiassa vaikutta
vat voimat; uskontotieteen alalta kysymys jumalan ole
massaolosta j. n. e.
Edelläselostetuista syistä on syntynyt yleisempiä tieteen-haaroja, joita nimitetään tai ainakin voitaisiin ni
mittää matematiikan, kemian, biologian, sielutieteen ja
historian filosofiaksi sekä yhteiskunta-, oikeus-, kieli-,
taide- ja uskontofilosofiaksi. Vielä yleisempiä aloja tar
koitetaan nimityksillä luonnonfilosofia ja kulttuurifilo
sofia eli henkifilosofia.
Mutta on olemassa niinkin laajakantoisia probleemia,
jotka koskevat kaiken tiedettävän kokonaisalaa. Sel
laisia ovat esim kysymykset: 1) minkälainen on ole
massaolevan eli koko maailman kaikkeus olemuksel
taan : onko se osittain aineellista, osittain henkistä laatua,
vaiko pohjaltaan yhtenäistä, siis joko aineellista tai
henkistä laatua, taikka jotakin tuntematonta kolmatta
(kosmologinen probleema); 2) minkälainen on, jos
jumalaa on olemassa, hänen suhteensa koko maailmaan
(teologinen probleema). Näitä ja muita sentapaisia
kysymyksiä on käsitelty n. s. metafysiikassa (=oppi
tosiolevaisesta). Koko tämän filosofian haaran tieteellistä
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arvoa ovat kuitenkin Kantin päivistä saakka useat krii
tilliset filosofit suuresti epäilleet, metafysiikka kun ei
ole voinut osoittaa toista vastausta juuri todennäköi
semmäksi kuin toista aivan vastakkaistakaan.
Sen sijasta on toinen varsinaisen filosofian osa n. s.
tieto-oppi, viimeisinä vuosikymmeninä vetänyt yhä suu
rempaa harrastusta puoleensa. Tieto-opissa tutkitaan
tietomme lähteitä, jotka ovat kokemus ja ajattelu, arvos
tellaan niiden luotettavuutta ja asetetaan niille pätevyysrajansa. Lisäksi on tieto-opin käsiteltävä ja arvostel
tava niitä periaatteellisia edellytyksiä, joista erikoistieteet lähtevät. Kunkin erikoistieteen täytyy näet edel
lyttää yleisiä teoreettisia periaatteita, joiden kantavuutta
ja pätevyyttä se ei voi ainakaan perinpohjaisesti käsi
tellä, koska tällainen käsittely veisi sanotun tieteen
puitteiden ulkopuolelle.
Varsinaiseen filosofiaan kuuluvana pidetään tavalli
sesti' myös etiikka eli siveysoppi. Ainakin suurelta
osaltaan siveysoppi kuitenkin on erikoistiedettä, joskin
siinä niinkuin muissakin erikoistieteissä on paljon ylei
siä periaatteellisia probleemia, joita täytyy pitää varsi
naisesti filosofisina. Tärkein niistä on seuraava, josta
n. s. normatiivisen eli ohjeellisen siveysopin olemassaolo
yleispätevänä tieteenä riippuu: löytyykö sellaista yleistä
ja yleispätevää mittakaavaa eli ohjetta, jonka mukaan
me voimme arvostella teot ja tahdonilmaukset siveellisesti hyviksi tai huonoiksi?
Käytännöllisistä syistä luetaan myös logiikka ja sielutiede filosofiaan, vaikka se mielipide filosofien keskuu
dessa näyttää olevan verrattain yleinen, että kumpikin
varsinaisesti kuuluu erikoistieteisiin.
Lopuksi katsotaan filosofiaan kuuluvaksi vielä »filo
sofian historia", mikä ainakin käytännöllisistä syistä
onkin paikallaan, sillä filosofisiin kysymyksiin voi aloit
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telija tuskin paremmin perehtyä kuin tutkimalla filo
sofian historiaa.
Mikä olisi sitten ylläolevan perusteella filosofian määri
telmä? Jos filosofiaan on kytkettävä myös logiikka,
sielutiede ja siveysoppi yksityiskohtaisine osineen, tulee
määritelmä verrattain mutkikkaaksi. Mutta jos näistä
tieteistä — niinkuin muistakin erikoistieteistä — vie
dään filosofiaan ainoastaan yleisimmät alkuperusteet ja
yleisimmät probleemat, niin tulee filosofian määritelmä
verrattain yksinkertaiseksi. Filosofia eli yleistiede on
se tiede, jossa tutkitaan toiselta puolen tiedon ja si
veellisen toiminnan yleisiä alkuperusteita sekä toiselta
puolen niitä maailman- ja elämänkatsomuksen yleisiä
ja äärimmäisiä kysymyksiä, jotka menevät erikoistieteiden puitteitten ulkopuolelle.

Filosofian opintosuunnitelma
opintokerhoja ja yksinopiskelijoita varten.
Kaikissa aineissa, joita opintokerhoissa opiskellaan, tarvitaan
sopiva pohjakirja. Sellainen onkin filosofiassa nyttemmin saata
vissa, nimittäin
Gunnar Landtman : »Johdatus filosofiseen ajatteluun” (252 siv.
hinta nid. 24 mk.)Sitäpaitsi tarvitaan täydentäviä kirjoja. Sellaisia ovat:
Larsson: »Psykologia" (150 siv., nid. 8 mk. sid. 13 mk)
Vorländer: »Filosofian historia: 1. Vanha ja keskiaika”. (326
siv., sid. 13 mk.).
Koska kirja on suhteellisesti liian laaja, on sillä täydennettävä
vain tärkeimpiä kohtia pohjakirjan esityksestä.
Höffding: »Uudemman ajan filosofian historia pääkohdittain”.
(125 siv., nid. 2:25).
Höffdingin teoksen ohella voidaan täydennyskirjana myös käyt
tää seuraavaa:
Kaila: »Oppikirja uuden ajan filosofian historiassa”. (287 siv
sid. 14 mk.). Kailan kirjaan, joka kerhon myös olisi hankittava,
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viitataan vain niissä kohdin, joissa muiden kirjojen esitys on liian
suppea.
Sosialististen aatteiden kehitykseen nähden voidaan täydennyskirjana käyttää:
Höglund: »Sosialismin historia pääpiirteissään".
Muilta filosofian aloilta ei ole sopivia täydennyskirjoja olemassa.
Filosofian opinnot on jaettu kahteen kurssiin, joista toinen käsit
tää sielutieteen, siveysopin, metafysiikan, logiikan ja tietoteorian, toi
nen taasen filosofian historian. Kurssit ovat toisistaan riippumatto
mat ja voi kerho tai yksinopiskelija siis yhtähyvin aloittaa II
kurssista.

I. Kurssi.
1 kokous.

Filosofian käsite, johdanto sielutieteeseen.
a) Filosofian käsite (ylläoleva esitys; pohjakirjan sivut 3—9 ja
Höffding siv. 7—10).
b) Sieluelämän fysiologinen perusta (Pohjakirjan siv. 176—182;
Larsson siv. 149—154).
c) Sielutieteen menetelmä ja jako (P. k. 182—186; Larsson 144
148 ja 1-3).
2 kokous.

Aistimukset ja havainto.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aistimusten suhteellisuus (P. k. 186--188; Larss. 21—24).
Tuntoaistit (P. k. 188—191; L. 4—7).
Näköaisti (P. k. 191-192; L. 12—19).
Kuuloaisti (P. k. 192—194; L. 9—12).
Maku- ja hajuaistit (P. k. 194—195; L. 7—8).
Havainto (Larss. 24—26).
3 kokous.

Mielikuvat yleensä ja muisti.
a)
b)
c)
d)

Mielikuvat yleensä (P.k. 195—196; Larss. 27—30).
Assosiatiolait (P.k. 1S6—199; L. 32—43).
Tarkkaavaisuus (P.k. 199—203; L. 50—51).
Muisti (P.k. 203—205; L. 43-47).
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4 kokous.

Fantasia ja ajattelu.
a) Fantasia (P.k. 205—207; L. 53-59).
b) Unet (P.k. 207—209 \L. 121—125).
c) Hallusinatiot (P.k. 210; L. 29—30).
d) Ajattelu (P.k. 207; Larss. 60—66).
5 kokous.

Tunne-elämä.
Koska tunne-elämää on Landtman’in kirjassa sangen niukasti käsi
telty (siv. 210—216) on syytä tässä suhteessa käyttää Larssonin
kirjaa pohjakirjana.
a) Tunnetilojen eri momentit (L. 84—86).
b) Tunteen teoreettinen perusta (L. 87—89).
c) Tunteen yhteydessä tapahtuvat ruumiintilan muutokset (L.
90—96). (Tämä kohta voidaan jättää pois).
d) Tunteen monipuolistuminen (L. 96—101).
6 kokous.

Tunne-elämä (jatk.) ja tahtoelämä.
a) ltsekkyystunteet ja sympaattiset tunteet (P. k. 212—214;
Larss. 102—109).
b) Ideatunteet (P. k. 214—216; L. 109—112).
c) Tunteen voimakkuus (Larss. 113—114).
d) Tahtoelämä (P. k. 217—221; L. 114—120).
7 kokous.

Erinäisiä sielutieteellisiä kysymyksiä.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Työn

„Minä“ (Larss. 48—50).
Todellisuuskriterio (Larss. 66—72).
Kuuromykät ja sokeat (L. 127—130).
Sielun sairaudet (L. 131—132).
Eläinten sielunelämä (132—136).
Tajunalainen sielunelämä (Eklund: .Tajunalainen sielunelämä”
Juhla v:lta 1921).
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8 kokous.

Siveysoppi.
a) Etiikan merkitys (P. k. 222—223).
b) Moraalin tunnepohja (P. k. 223—227).
c) Moraalin synty (P. k. 227—229)/
d) Siveysopin oppialan jako (P. k. 230—233).
9 kokous.

Siveysoppi (jatk.)
a) Intuitsionismi (P. k. 233—235).
b) Egoismi (P. k. 235—238).
c) Utilitarismi (P. k. 238—241).
d) Mikä on eetillisten arvostelmain esine (P. k. 241—243).
e) Rangaistuksen tarkoitusta koskevia teorioja (P.k. 249—252).
(Kysymys tahdon vapaudesta P. k. 243—248 kuuluu metafysiikkaan.
10

kokous.

Metafysiikka: A. Aineellisten ja sielullisten ilmiöiden
välinen suhde.
a) Johdanto (P. k. 49—50; Larsson: Psykologia 136—137).
b) Dualismi (P. k. 50—55; Larss. 139—140).
c) Materialismi (P. k. 55—59; Larss. 137).
d) Tapahtumisen monismi (P. k. 59—60).
11 kokous.

Metafysiikka: A. Aineellisten ja sielullisten ilmiöiden
välinen suhde (jatk.)
e) Spiritualismi (P. k. 61—63; Larss. 138—139).
f) Identtiteettioppi eli paralleeliteoria (P. k. 63—65; Larss
140—142).
B. Kosmologis-teologinen probleemaryhmä (P. k. 65—66).
C. Kysymys tahdon vapaudesta (P. k. 243—248; Larss. 142—
144). Ne, jotka haluavat lähemmin tutustua tähän kysymykseen,
voivat lukea: Eklund: ^Tahdosta ja tahdon vapaudesta", Suo
men Työväen Joulu v:lta 1922.
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12 kokous.

Muodollinen logiikka.
a)
b)
c)
d)
e)

Johdatus ja jaoitus (P. k. 10—11).
Käsite (P. k. 12—18).
Arvostelma (P. k. 18—19).
Päätelmä (P. k. 19—22).
Prinsiipit ja metodi (P. k. 23—27).
13 kokous.

Tieto-oppi: A. Tietoteoria.
a)
b)
c)
d}
e)

Empirismi ja sensualismi (P. k. 43—44).
Ratsionalismi (intellektualismi) (P. k. 44—45).
Tietoteoreettinen kritisismi (P. k. 45—46).
Mystisismi (P. k. 46—47).
Pragmatismi (P. k. 47—48).

B. Tietokritiikki.
a)
b)

Dogmatismi (naiivinen realismi) (P. k. 28—29).
Naiivisen realismin kritiikki (P. k. 29—32).
14 kokous.

Tietokritiikki (jatk.)
a)
b)
hist.
c)
d)
e)
f)

Substanssikäsite (P. k. 33—34).
Syyn ja seurauksen prinsiippi (P. k. 34—35); Höifding: Filos.
120—121).
Paikka ja aika (P. k. 35—37).
Skeptisismi (P. k. 37 —38).
Idealismi ja soiipsismi (P. k. 38—41).
Kritisismi (P. k. 41—42).

II.

Kurssi.

Filosofian historia,
1 kokous.

Kreikkalainen filosofia 600—450 e. Kr.
a) Johdanto (P. k. 67—68; Voriänder 1—3 ja 17—20).
b) Miletolaiset luonnonfilosofit (P. k. 68—70).
c) Pythagoralaisten „luku-filosofia“ (P. k .70—73).
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d) Xenofaneksen uskontofilosofia (P. k. 73, Vorländer 35—37).
e) Herakleitoksen oppi ikuisesta muuttumisesta (P. k. 74—76;
Vorl. 37—42).
f) Parmenideen oppi ikuisesta muuttumattomuudesta (P. k.
73—74. Vorl. 42—46).
g) Empedokleen oppi neljästä alkuaineesta (P. k. 76—77).
h) Anaxagoraan oppi „alkusiemenistä“ ja „järjestä* (P.k.79—80
Vorl. 52—55).
2 kokous.

reikkalainen filosofia 450—390 e: Kr.
a) Sofistoista yleensä (P.k. 80—81; Vorl. 66—70).
b) Protagoraan relativismi (P.k. 81—82; Vorl. 70—72).
c) Gorgias ja myöhemmät sofistat (Vorl. 73—77). Voidaan sivuuttaa.
d) Sokrates (P.k. 83—85; Vorl. 78—86).
e) Sokrateelaiset oppikunnat (P.k. 85—8?).
f) Demokritoksen materialistinen atomioppi (P.k. 78—79; Vorl57—65).
3 kokous.

Platon (s. 427, k. 347 e. Kr.)
(Pohjakirja 89—93).
a) Platonin elämä (Vorl. 98—100).
b) Platonin kirjoitukset (Vorl. 105—106; sivut 101—104 voi si
vuuttaa).
c) Platonin idcaoppi (Vorl.107—777; sivut 112—118 voidaan si
vuuttaa).
d) Platonin luonnonfilosofia ja psykologia (Vorl. 118—-120).
e) Platonin siveysopin perustelu (Vorl. 121—126).
f) Platonin valtio-ihanne (Vorl. 126—132; Höglundin Sos. hist.
7—12).
4 kokous.

Kreikkalainen filosofia 300-luvun (e. Kr.) loppupuoliskolla.
a) Aristoteles (P.k. 93-97; Vorl. 135—162; sivut 137—139 voi
daan sivuuttaa).
b) Stoalaiset (P.k. 98-101).
c) Epikurolaiset (P.k. 101—104).
d) Vanhempi epäilyfilosofia (P.k. 104—105).
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5 kokous.

Filosofia Rooman valtakunnassa vuoteen 250 j. Kr.
a) Johdanto (Vorländer 192—194).
b) Lucretius Carus (Vorl. 195 — 197).
c) Uudempi epäilyfilosofia (Vorl 200—202).
d) „Filon juutalaisen" uskontofilosofia (Vorl. 217—220).
' e) Alkukristillisyys (Vorl. 238—240).
f) Keisariajan stoalaiset: Seneca ja Epiktetos (Vorl. 203—205 ja
206—208).
g) Gnostilaisuus (Vorl 240—245).
|
6 kokous.

Vanhan ajan loppu ja keskiaika 250—1440.
a) Uusplatonilaiset (P.k. 105—10 ).
b) Kirkkoisien filosofia (P.k. 107—112)
c) Skolastiikka (P.k. 112—119).
7 kokous.

Uuden ajan filosofian alku 1440—1640.
(P.k. 120-128; Höffding 11—27; Kaila 1—44).
Ellei opintokerho käytä Kailan kirjaa lainkaan, voidaan 7 ja 8
kokousten ohjelmat suorittaa yhdessä kokouksessa.
Niille, jotka haluavat tutustua tähän ajanjaksoon aikajärjestyk
sessä, on laadittu seuraava sarja:
a) Johdanto (P.k. 120—121; Kaila 1—4).
b) Nikolaus Kusalainen (Kaila 7—10).
c) Macchiavellin valtiofilosofia (P.k. 126—127; Höffd. 11—12).
d) Thomas More, ensimäinen utopisti (Höglund : Sos. hist. 38—46).
e) Kopernikuksen uusi maailmanjärjestelmä (P.k. 122; Höffd
19-20; Kaila 10-12).
f) Montaignen epäilyfilosofia (Höffd. 12—13; Kaila 20—22).
g) Bruno (P.k. 124; Höffd. 20—23; Kaila 12—15).
8 kokous.

Uuden ajan filosofian alku. (jatk.)
h) Althusiuksen oppi kansan suvereniteetista (P.k. 127—128;
Höffd. 13—14, Kaila 25—26).
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i) Kepler (P.k. 123; H. 24—25; Kaila 39—41).
j) Baconin kokemusperäinen tieto-oppi (P.k. 126; H. 15—171
Kaila 44-48).
k) Böhmen mystillinen uskontofilosofia (Kaila 34—37).
l) Herbert Cherburylaisen .luonnollinen uskonto* (Höffd. 151;.
Kaila 37—39).
m) de Groofin yhteiskuntafilosofia (P.k. 128; Höffd. 14; Kaila
26-27).
n) Campanella (Kaila 17—20 ja 25).
o) Galilei, luonnontieteellisen metodin tutkija (P.k. 122 123
H. 25—27; Kaila 41—44).
9 kokous.

Suurten järjestelmäin aika 1640—1715.
a) Descartes (P.k. 130—134; Höffding 27—32).
b) Hobbes (P.k. 129—130; H. 32-38).
c) Okkasionalistit (P.k. 134—135).
d) Spinoza (P.k. 135—138; H. 38—45).
10 kokous.

Suurten järjestelmäin aika. (Jatk.)
e) Newton (Kaila 113—115).
f) Locke (P.k. 142—144; Höffd. 50—52).
g) Leibniz (Pk. 138—141; H. 45—50).
h) Berkeley (P.k. 148—149; H. 53—54).
11 kokous.

Valistusfilosofian aika 1715—1780.
a) Englantilainen deismi ja moraalifilosofia (P. k. 145—151.
Höffd. 54—59).
b) Ranskan valistus (P.k. 151—156; Höffd. 60—66).
c) Saksan valistus (Höffd. 66—68).
Kuuluisimmat ajattelijat tältä aikakaudelta ovat aikajärjestyksessä:
Wolff (Höffd. 66—67).
Hume (P.k. 149—151; Höffd. 54-59).
Montesquieu (Kaila 134).
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La Mettrie (P.k. 153—151; Kaila 137—138).
Voltaire (P.k. 152—153; Höffd. 60—62; Kaila 133—134).
Diderot (Kaila 138—139; Höffd. 62—63).
Condillac (Kaila 134—135).
Helvetius (Kaila 136—137).
Rousseau (P.k. 154—156; Höffd, 63—66).
Holbach (Höffd. 62; Kaila 139-140).
Adam Smith (P.k. 147—148).
Lessing (Höffd. 67—68).
12 kokous.

Kantin kriitillinen filosofia.
a) Kantin elämäkerta ja aikaisemmat teokset (P.k. 157—158;
Höffd. 68-72).
b) Kantin tietoteoria: »Puhtaan järjen kritiikki" (P.k. 158—162
H. 72—79).
c) Kantin siveysoppi: »Käytöllisen järjen kritiikki" (P.k. 162
—163; H. 79-82).
d) Kantin estetiikka (Höffd. 82—84).
Ne, jotka haluavat lähemmin tutustua Kantin käsitykseen Juma
lasta, voivat lukea:
Eklund: Kant jumala-käsitteen arvostelijana"- Sosialidemo
kraattinen Aikakauslehti v:lta 1920, siv. 228—232, 253—256 ja
299—302.
Eklund: »Immanuel Kant ja jumalakysymys. Kantin viimeisen,
hänen jälkeensä jääneen teoksen mukaan". Työväen Joulualbumi
v. 1920, siv. 49—66.
13 kokous.

Haaveellisen järkeilyfilosofian aika 1800—1830.
a) Johdanto (Höffd. 85—86).
b) Fichte (P.k. 163—165; H. 86—87).
c) Schelling (P.k. 165—166; H. 87—88).
d) Hegel (P.k. 167—168; H. 88—91).

Järkeilyfilosofian samanaikuisia vastustajia.
a) Schleiermacher (P.k. 168—169; Kaila 235—241).
b) Herbart (P.k. 169; KailaJ250—256).
c) Schopenhauer (P.k. 169—170; Höffd. 91—94; Kaila 241—248).
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14 kokous.

Filosofisia virtauksia 1830—1865.
a) Comten positivismi (P.k. 172; Höffd. 99—102; Kaila 271—274)
b) Feuerbachin radikaalinen uskontofilosofia (Höffd. 97—99).
c) John Stuart Miil ja utilitarismi (Höffd. 102—104; Kaila 278—
280; P.k. 238—241).
d) Materialismi (P.k. 170—171; Höffd. 112—114).
e) Darwinin kehitysoppi (P.k. 173; nöffd. 104—105; Kaila 282;
—283).
f) Spencerin kehitysfilosofia (P.k. 173; Höffd. 105—108; Kaila
283-285).
g) Fechnerin psykofysiikka (Höffd. 108—109).
15 kokous.

Filosofisia virtauksia vuodesta 1865 alkaen.
a) Uus-kantilaisuus (Kaila 263—265; Flöffd. 116—117).
b) Lotzen kokemusperäinen idealismi (Höffd. 114—116; Kaila
258—259).
c) v. Hartmann’in .tajuttoman filosofia” (Kaila 259—262).
d) Wundiin voiuntarismi (tahtofilosofia) (Höffd. 109—110 ja 111
Kaila 262—263).
e) Avenariuksen kokemusperäinen kritisismi (Höffd. 118 — 119;
Kaila 265—267).!
f) Euckenin uskontofilosofia (Kaila 267—269).
g) Bergsonin intuitiofilosofia (Höffd. 110—111; Kaila 277—278).
h) Ostwaldin energistinen filosofia (P.k. 59—60).
i) Amerikalainen pragmatismi (Höffd. 117—118; Kaila 285—287).
j) Arvoprobleema (Höffd. 121—125).
16 kokous.

Sosialismi 1800-luvulla.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

S:t Simon (Höglund. Sos. hist. 52—57).
Blanc (Högl. 58—59).
Proudhon (Högl. 59—60).
Fourier (Högl. 61—68).
Owen (Högl. 69—78).
Marx (Högl. 81—110).
Lassalle (Högl. 111 — 129).
Bernstein ja Kautsky (Högl. 145—148).

Työväen Sivistysliiton r.y. säännöt.
(Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 25 p:nä syysk. 1919.)
1 §. Työväen Sivistysliiton tarkoituksena on levittää sosialista
valistusta työväen keskuuteen sekä tyydyttää sen henkisiä kult
tuuritarpeita. Liiton lähimpänä tehtävänä on herättää, järjestää ja
tukea opinto-, luento- ja kirjastotoimintaa sekä taide- y.m.s. harras
tuksia.
Liitto toimii etupäässä siihen yhtyneen työväen hyväksi neuvoen
hankkien esiintyjiä, välittäen kirjoja ja muita sivistysvälineitä, jul
kaisten tarkoituksenmukaista kirjallisuutta, toimeenpannen sivistyskokouksia ja käyttäen muita sopivia keinoja.
Liiton kotipaikka on Helsinki. Tarpeen mukaan voidaan perus
taa paikallisosastoja.
2 §. Liittoon voivat yhtyä koko maata käsittävät ja muut itse
näisesti toimivat työväenjärjestöt, yhtymät ja laitokset, jotka Liiton
Edustajisto jäseniksi hyväksyy.
Jäsenen, joka ei noudata Liiton sääntöjä tai joka muulla tavoin
toimii Liiton tarkoituksia vastaan, voi Edustajisto Liiton jäsenyy
destä erottaa.
3 §. Jokainen Liittoon yhtynyt järjestö suorittaa sille vuosittain
10 penniä kultakin jäseneltään laskettuna jäsenluvun mukaan edel
lisen kalenterivuoden lopussa. Sellaiset järjestöt, yhtymät ja lai
tokset, joilla ei laajempaa jäsenistöä ole, suorittavat Liitolle Edus
tajiston määräämän vuosimaksun, jonka tulee olla vähintään kym
menen (10) markkaa, jos järjestöllä, yhtymällä tai laitoksella on vain
henkilökohtaisia jäseniä, ja vähintään sata (100) markkaa muussa
tapauksessa.

4 §. Ylin päätösvalta Liitossa kuuluu Edustajistolle, johon ku
kin Liittoon yhtynyt järjestö, yhtymä tai laitos valitsee edustajan
ja varaedustajan kolmeksi kalenterivuodeksi. Sellaiset järjestö
yhtymät ja laitokset, jotka suorittavat Liitolle vuosimaksua vähin
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tään 5,000 jäsenen puolesta, saavat valita lisäksi edustajia ja vara
edustajia sillä tavoin, että 5,000—10,000 jäseneltä valitaan yksi ja
kultakin seuraavalta täydeltä kymmeneltätuhannelta niinikään yksi
edustaja ja varaedustaja.
5 §. Edustajisto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa, Liiton
kevätkokoukseen huhtikuussa ja syyskokoukseen lokakuussa.
Kutsumuksen Edustajiston kokoukseen antaa Toimikunta, ja on
sellainen kutsumus viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjeelli
sesti toimitettava erikseen kullekin edustajalle. Samalla tavoin ovat
muutkin tiedonannot edustajille toimitettavat.
Edustajiston kokouksessa johtaa puhetta Toimikunnan puheen
johtaja, paitsi 7 §:n 1 kohdassa mainittuja asioita käsiteltäessä.
6 §. Jos edustajiston jäsen tahtoo saada asian Edustajiston
kokouksessa käsiteltäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen Toimi
kunnalle viimeistään kahta viikkoa ennen sitä Edustajiston kokousta,
jossa asia tulee käsiteltäväksi.
7 §. Edustajiston kevätkokouksessa, joka samalla on Liitou
vuosikokous, käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään Toimikunnan kertomus ja tilit edelliseltä kalenteri
vuodelta ja päätetään toimikunnan vastuuvapaudesta;
2) vahvistetaan työohjelma Liiton alkavaa kesäkuun 1 pistä
toukokuun 31 p:ään kestävää työkautta varten ;
3) valitaan Toimikuntaan tarpeellinen määrä jäseniä ja varajä
seniä alkavaa kesäkuun 1 pistä toukokuun 31 p:ään ulottuvaa työ
kautta varten;
4) valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa kuluvan
kalenterivuoden tilejä tarkastamaan;
5) päätetään muista Toimikunnan tai jonkun edustajan esittä
mistä asioista.
8 §. Liiton syyskokouksessa
1) esitetään Toimikunnan kertomus Liiton toiminnasta eri aloilla
kuluneena työkautena ja tehdään siitä aiheutuvia päätöksiä;
2) vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta
varten;
3) päätetään muista toimikunnan tai jonkun edustajan esittä
mistä asioista.
9 §. Liiton käytännöllistä toimintaa ohjaa ja Liittoa ulospäin
edustaa Toimikunta, johon kuuluu viisi Edustajiston kahdeksi kesä-
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kuun 1 pistä toukokuun 31 p:ään kestäväksi työkaudeksi valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta samaksi ajaksi valittua varajäsentä. Ensi
mäisen työvuoden lopulla eroaa Toimikunnasta arvan kautta kaksi
varsinaista ja kaksi varajäsentä.
10 § Toimikunta valitsee itse työkauden ensimäisessä kokouk
sessa virkailijansa, joiden toimikausi luetaan kesäkuun 1 pistä touko
kuun 31 piään. Sihteeriksi voidaan valita Toimikunnan ulkopuo
lellakin oleva henkilö, missä tapauksessa hänellä on puhe-, vaan ei
äänestysoikeutta Toimikunnan kokouksissa.
11 §. Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan peräkkäin pide
tyn Edustajiston syys- ja kevätkokouksen yhtäpitävä päätös.
12 §. Jos Liitto hajoaa, jaettakoon sen omaisuus Liittoon kuulu
vien järjestöjen kesken niiden jäsenluvun perusteella.

I
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Mallisääntöjä.
i.
työväen
(Paikan nimi.)

Sivistystoimikunnan säännöt
1 §.
Sivistystoimikunnan tarkoituksena on
työskennellä
ja sen ympäristöjen työväen sivistyksen
kohottamiseksi Työväen Sivistysliiton sääntöjen mukaisesti ja yk
sissä neuvoin Liiton kanssa.
2 §. Edustajia Sivistystoimikuntaan ovat oikeutettuja valitse
maan ne
ja sen lähiseuduilla toimivat työväen pai
kalliset järjestöt ja osastot, jotka pääjärjestöjensä kautta ovat yhty
neet Työväen Sivistysliittoon, näiden paikallisten järjestöjen ja osas
tojen alaosastot sekä muut paikalliset työväenyhdyskunnat ja
-laitokset, joille Sivistystoimikunta ja Työväen Sivistysliitto edus
tusoikeuden myöntävät.
Edustusoikeus Sivistystoimikunnassa voidaan peruuttaa ainoastaan
Liiton suotumuksella.
3 §. Edustajia Sivistystoimikuntaan saavat siihen yhtyneet järjes
töt, osastot ja yhdyskunnat valita yhden varsinaisen ja yhden va
rajäsenen kultakin alkavalta sataluvulta jäseniään laskettuna edel
lisen kalenterivuoden lopussa. Edustajat valitaan työvuodeksi ker
rallaan.
4 §. Toimikunnalle tulevista vuosimaksuista sopii Toimikunta
edestettujen järjestöjen kanssa.
5 §. Toimikunta valitsee itse toimihenkilönsä. Sihteeri on lä
hinnä vastuussa siitä, että Toimikunnan kokoukset tulevat aikanaan
pidetyiksi ja päätökset toimeenpannuiksi, että Toimikunnan tiedoitukset Liitolle säännöllisesti suoritetaan ja Liiton esitykset Toimi
kunnassa nopeasti käsitellään.
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6 §. Muut tehtävänsä, paitsi kevät- ja syyskokouksessa suoritet
tavat, voi Toimikunta jättää kokonaan tai osittain yhdelle tai useam
malle valiokunnalle.
7 §. Sivistystoimikunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa,
kevätkokoukseen maaliskuussa ja syyskokoukseen syyskuussa.
8 §. Kevätkokouksessa, joka samalla on Toimikunnan vuosiko
kous, käsitellään seuraavat asiat:
1) laaditaan kertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta lähetet
täviksi Toimikuntaan yhtyneille järjestöille ja Työväen Sivistysliitolle;
2) laaditaan Liiton vahvistettavaksi jätettävä työ-ohjelma Toimi
kunnan alkavaa kesäkuun 1 p:stä toukokuun 31 p:ään kestävää
työkautta varten;
3) valitaan Toimikunnan virkailijat ja asetetaan tarpeelliset valio
kunnat alkavaa työkautta varten;
4) päätetään muista edustajain esittämistä asioista.
9 §. Toimikunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) laaditaan Liitolle lähetettäväksi kertomus Toimikunnan työs
kentelystä kuluneena työkautena;
2) laaditaan seuraavaa kalenterivuotta varten tulo- ja menoarvio,
joka niinikään on Liitolle lähetettävä;
3) päätetään muista edustajain esittämistä asioista.
10 §. Sivistystoimikunnan tilintarkastamista varten pyytäköön
Toimikunta kahta jäsenluvultaan suurinta Toimikunnassa edustet
tua järjestöä valitsemaan vuosittain kumpikin yhden varsinaisen ja
yhden varatilintarkastajan.
Tilintarkastajain lausunto on Toimikunnan pöytäkirjaan merkittävä
ja sihteerin toimesta kaikille Toimikunnassa edustetuille järjestöille
tiedoitettava.
11 §. Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Työväen Sivis
tysliiton suostumus.

II.
N. N- yhdistyksen opintokerhon säännöt.
1 §. Opintokerho (nimi) työskentelee N. N. yhdistyksen (osas
ton) keskuudessa.
2 §. Opintokerhon tarkoituksena on jäsentensä kehittäminen ja
itseopiskeluun opastaminen yhteistoiminnan avulla.
'I

-

.

TYÖVÄENLIIKKEEN
KIRJASTO
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3 §. Opintokerhon säännöt ja niihin tehdyt muutokset vahvistaa
pääyhdistys.
4 §. Opintokerho on pääyhdistykselle vastuunalainen toiminnas
taan ja sen on annettava yhdistykselle lausuntoja ja selityksiä,
milloin tämä niitä vaatii.
5 §• Opintokerhon tili- ja työkausi kestää kesäkuun 1 p:stä seu
raavan vuoden toukokuun 31 p:ään.
6 §.
kuussa pidetyssä kokouksessa valitsee
pääyhdistys yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan,
joka opintokerhon valitseman tilintarkastajan kanssa tarkastaa ker
hon kirjavarastot ja kuluneen työkauden tilit sekä laatii tarkastus
kertomuksensa ennen kerhon seuraavaa syyskokousta.
7 §. Opintokerhon opintotyötä ohjaa opintojohtaja, joka on vel
vollinen työkautensa alussa lähettämään Työväen Sivistysliitolle tiedoituksia suunnitellusta ja työkauden lopussa kerhon suorittamasta
opintotoiminnasta.
8 §. Jos opintokerhon jäsenluku kasvaa yli 20, voi se jakaantua
kahteen tai useampaan opintoryhmään, joilla on yhteinen toimi
kunta ja yhteiset viralliset kokoukset, mutta jotka opintotyössään
toimivat itsenäisesti oman opintojohtajansa johdolla.
9 §. Opintokerhon käytännöllisiä asioita hoitaa ja valmistaa toi
mikunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja
ja opintojohtaja tai opintojohtajat.
10 §. Menojensa peittämiseksi voi opintokerho koota määrättyjä
maksuja jäseniltään ja hankkia varoja muilla sopivilla keinoilla.
11 §. Opintokerhon vuosikokous pidetään maaliskuussa ja käsi
tellään siellä seuraavat asiat:
a) Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja seuraavaa
työkautta varten.
b) Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja kuluvaa
työkautta varten.
c) Keskustellaan ja päätetään seuraavan työkauden opinto-ohjel
masta ja valitaan tarpeellinen määrä opintojohtajia.
d) Päätetään kirjojen tilauksesta.
e) Keskustellaan ja päätetään varojen hankkimisesta.
f) Päätetään kerhon muista asioista.
12 §. Opintokerhon syyskokous pidetään syyskuussa ja käsitel
lään siellä seuraavat asiat:

A > "
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a) Esitetään toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä työkaudelta.
b) Päätetään tilivapauden myöntämisestä.
c) Päätetään muista esille tulevista asioista.
13 §. Muita virallisia kokouksia voidaan pitää tarpeen vaatiessa.
Työkauden ensimäisessä kokouksessa on päätettävä säännöllisesti,
pidettävien opintokokouksien ajasta ja paikasta.
14 §. Opintokokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa kuukau-dessa ja on niistä jäsenille hyvissä ajoin tieto annettava. Jokai
sessa kokouksessa on sovittava seuraavan kokouksen ohjelmasta.
15 § Kukin, joka ilmoittautuu opintokerhon jäseneksi, sitoutuu
suorittamaan opintotyössä esiintyviä tehtäviä. Opintojohtajan on
valvottava, että opintotyövelvollisuutta järjestelmänmukaisesti suo
ritetaan.
16 §. Opintokerhon kirjoja ja muuta omaisuutta on kerhon jäsen
velvollinen pitämään huolellisesti. Vahinkoa tuottaessaan on hänen
korvattava se.
17 §. Työkauden lopussa ovat opintokerhon omistamat kirjat luo
vutettavat pääyhdistyksen kirjastoon.
18 §. Opintokerhoa ei saa hajoittaa, niin kauan kun on olemassa
vähintään 5 henkilöä, jotka haluavat jatkaa sen työtä.
19 §. Jos opintokerho lopettaa toimintansa, ovat sen jäljelle jää
neet varat ja muu omaisuus luovutettavat pääyhdistykselle. Kui
tenkaan ei yhdistys vastaa kerhon veloista ja sitoumuksista.

III.
Itsenäisen opintokerhon
(N i m i.)

säännöt.
1 §. Opintokerho .................. tarkoituksena on jäsentensä ke
hittäminen ja itseopiskeluun opastaminen yhteistoiminnan avulla.
2 § Opintokerhon tili- ja työkausi kestää kesäkuun 1 p:stä seu
raavan vuoden toukokuun 31 p:ään.
3 §. Opintokerhon opintotyötä ohjaa opintojohta ja, joka on vei.
yöllinen työkautensa alussa lähettämään Työväen Sivistysliitolle tie-
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doituksia suunnitellusta ja työkauden lopussa kerhon suorittamasta
opintotoiminnasta.
4 §. Jos opintokerhon jäsenluku kasvaa yli 20. voi se jakautua
kahteen tai useampaan opintoryhmään, joilla on yhteinen toimi
kunta ja yhteiset viralliset kokoukset, mutta jotka opintotyössään
toimivat itsenäisesti oman opintojohtajansa johdolla.
5 §. Opintokerhon käytännöllisiä asioita hoitaa ja valmistaa toi
mikunta. jonka muodostavat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja
ja opintojohtaja tai opintojohtajat.
6 §. Menojensa peittämiseksi voi opintokerho koota määrättyjä
maksuja jäseniltään ja hankkia varoja muilla sopivilla keinoilla.
7 §. Opintokerhon vuosikokous pidetään maaliskuussa ja käsi
tellään siellä seuraavat asiat:
a) Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja seuraavaa
työkautta varten.
b) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
kuluvaa työkautta varten.
c) Keskustellaan ja päätetään seuraavan työkauden opinto-oh
jelmasta ja valitaan tarpeellinen määrä opintojohtajia.
d) Päätetään kirjojen tilauksesta.
e) Keskustellaan ja päätetään varojen hankkimisesta.
f) Päätetään opintokerhon muista esille tulevista asioista.
8 §. Opintokerhon syyskokous pidetään syyskuussa ja käsitel
lään siellä seuraavat asiat:
a) Esitetään toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä työkaudelta.
b) Päätetään tilivapauden myöntämisestä.
c) Päätetään opintokerhon muista esille tulevista asioista.
9 §. Muita virallisia kokouksia voidaan pitää tarpeen vaatiessa
Työkauden ensimäisessä kokouksessa on päätettävä säännöllisesti
pidettävien opintokokouksien ajasta ja paikasta.
10 §. Opintokokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa kuu
kaudessa, ja on niistä jäsenille hyvissä ajoin tieto annettava. Jokai
sessa kokouksessa on sovittava seuraavan kokouksen ohjelmasta.
11 §. Kukin, joka ilmoittautuu opintokerhon jäseneksi, sitoutuu
suorittamaan opintotyössä esiintyviä tehtäviä. Opintojohtajan on
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valvottava, että opintotyövelvollisuuksia järjestelmänmukaisesti suori
tetaan.
12 § Opintokerhon kirjoja ja muuta omaisuutta on kerhon jä
sen velvollinen pitämään huolellisesti. Vahinkoa tuottaessaan on hä
nen korvattava se.
13 § Työkauden lopussa ovat opintokerhon omistamat kirjat luo
vutettavat kerhon kirjastoon.
4 §. Opintokerhoa ei saa hajoittaa, niinkauan kun on ole
massa vähintään 5 henkilöä, jotka haluavat jatkaa sen työtä.
15 §. Jos opintokerho lopettaa toimintansa, ovat sen jäljelle
ääneet varat ja muu omaisuus luovutettavat ............................. .
16 §. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan
opintokerhon vuosikokouksessa, ja on Työväen Sivistysliiton vahvis
tettava ne

IV.
Itsenäisen opintokerhon
(Nimi).

Kirjaston säännöt.
1 §. Opintokerho N N:n kirjastosta saavat kirjalainoja etupäässä
osaston jäsenet, ellei opintokerho kokous poikkeustapauksessa toisin
päätä.
2 §. Kirjastoa pidetään kunnossa ja kartutetaan kerhon myön
tämillä ja mahdollisesti muualta saatavilla varoilla. ✓
3 §. Kirjaston työkausi kestää samoin kuin kerhon oma työkausi
kesäkuun 1 p:stä seuraavan vuoden toukokuun 31 p:vään.
4 §. Kirjastoa hoitaa kerhon toimikunnan valvonnan alaisena
kerhon valitsema kirjastonhoitaja. Kirjastonhoitajalla on toimikun
nan kokouksissa äänioikeus kaikissa muissa kirjastonhoitoa koske
vissa asioissa paitsi niissä, jotka koskevathäntä itseään.
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5 §. Toimikunnan tulee :
a) järjestää ja valvoa kirjaston toimintaa;
b) esittää kerholle kirjaston tarpeet;
c) pitää huolta varojen aikoinaan pyytämisestä kirjastolle ja
myönnettyjen varojen käyttämisestä;
d) määrätä ehkä tarvittavat tarkemmat hoito- ja lainausohjeet
joiden mukaan kirjastonhoitajan on kirjastoa ja sen lainausliikettä
hoidettava;
e) laatia tulo- ja menoarvio alkavaa vuotta varten sekä teettää
kunkin kalenterivuoden päätyttyä kirjaston vuosi- ja tilikertomus
ja jättää se vuosikokoukselle esitettäväksi.
6 §. Kerhon valitsemien tilintarkastajien on vuosittain sekä aina
kirjastonhoitajan vaihtuessa toimitettava koko kirjavaraston, luette
lon ja muun omaisuuden tarkastus.
7 §. Kirjastonhoitajan tulee:
a) esitellä kirjastoa koskevat asiat toimikunnalle, panna toimeen
kerhon ja toimikunnan kirjastoa koskevat päätökset, hoitaa kirjas
ton asioiden vaatima kirjeenvaihto sekä laatia kunkin työvuoden
päätyttyä kirjaston vuosikertomus;
b) vastata kirjaston omaisuudesta, mikäli sitä on hänen hoidossaan:
c) laatia luettelo kirjastosta ja pitää se kunnossa;
d) sidottaa ja järjestää kirjat, hoitaa lainausliikettä näitä ja toi
mikunnan antamia lähempiä määräyksiä noudattaen sekä periä lainausajan laiminlyömisestä, kirjojen turmelemisesta ja hukkaamisesta
suoritettavat sakot ja tilittää ne neljännesvuosittain toimikunnan
rahastonhoitajalle;
e) olla avullisena tilintarkastajien toimeenpanemissa kirjastontarkastuksissa ja antaa heille kaikki tarpeelliset tiedot;
f) antaa Työväen Sivistysliitolle tiedoitus kerhon kirjastotoimin
nasta joka työkauden lopussa ja muulloinkin, milloin sitä vaaditaan.
8 §. Kirjastoa pidetään avoinna lainaamista varten opintokerhon
ja sen ryhmien opintokokouksien aikana sekä toimikunnan päätök
sestä muulloinkin.
9 §.

Sama lainaaja saa pitää ainoastaan kaksi kirjaa yhtäaikaa.

10 §. Laina-aika on neljä (kaksi) viikkoa. Jos lainaaja tahtoo
pitää kirjan yli määräpäivän, on hänen ilmoitettava siitä kirjaston
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hoitajalle ja saatava laina pidennetyksi. Jos hän luvatta pitää kir
jän yli määräpäivän, on hänen maksettava sakkoa 10 penniä jokapäivältä.
11 §. Jos lainaaja vahingoittaa tai hukkaa kirjan, on hänen han
kittava uusi kappale siitä tai korvattava sen arvo.
12 §. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan
opintokerhon kokouksessa ja on Työväen Sivistysliiton vahvistet
tava ne.
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